
FRATER EMERICUS GOOSSENS 

* 16 september 1924 t 22 juli 1999 



Dankbare herinnering aan 

FRATER EMERICUS 
Jacobus Jaap Goossens 

Hij werd geboren te Deurne op 16 september 
1924 en trad in de Congregatie van de fraters van 
Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 
te Tilburg, op 29 augustus 1941 . Hij legde zijn 
professie voor het leven af op 15 augustus 1946. 
Hij overleed op 74-jarige leeftijd in het fraterhuis 
"Joannes Zwijsen• op 22 juli 1999. We hebben 
hem op maandag 26 juli begraven bij zijn mede
broeders op het kerkhof van de fraters, bij "Huize 
Steenwijk" Boxtelseweg 58, te Vught. 

Aan het rijke en vruchtbare leven van deze mar
kante persoonlijkheid is naar menselijke maat te 
vroeg een einde gekomen. Graag hadden we 
hem nog vele mooie jaren gegeven. Het heeft niet 
zo mogen zijn. 
We moeten ons daarbij neerleggen zoals ook 
Emericus, Jaap dat heeft gedaan in de laatste 
weken van zijn ziekte. Toen hij besefte dat de 
strijd gestreden was heeft hij zich overgegeven 
en is in volle overgave gestorven. 
Als we de 'Staat van dienst' van Emericus bekij· 
ken, springt de diversiteit van werk en plaats dui
delijk in het oog. Naast Nederland was hij werk
zaam te Suriname, Californië en Namibië. Hij 
behaalde na zijn akte als onderwijzer nog diverse 
bevoegdheden. In Oxnard U.S.A. zag hij zijn stu· 
die bekroond met 'Bachelor of Arts'. Ook de bur-

gelijke overheid wist zijn werk naar waarde te 
schatten. Hij werd onderscheiden in de orde 
'Knights of Columbus' en in 1992 werd hij 
benoemd tot Officier in de orde van Oranje
Nassau. 
In de congregatie zal Emericus blijven voortleven 
als een dienende medebroeder. 
Van 1970-1990 was hij lid van het Generaal 
bestuur met als belangrijkste aandachtsveld de 
missieprocure. In deze hoedanigheid heeft hij de 
gebieden buiten Nederland vaak bezocht en er de 
belangen van medebroeders behartigd. 
Toen hij in 1990 werd ontheven van zijn functie in 
het Generaal bestuur vertrok hij naar Namibië 
waar hij nog acht jaar heeft gewerkt. Ook daar 
vervulde hij de taak van huisoverste en regionaal. 
Op 10 februari 1998 kwam hij voor herstel vanuit 
Namibië naar Neder1and. Toen bleek dat geen 
volledige genezing mogelijk was kwam hij na een 
periode in het ziekenhuis op 22 juli 1998 naar ons 
kloosterverzorgingshuis •Joannes Zwijsen". Hier 
heeft hij nog een iaar mogen wonen. Hij was een 
fijne huisgenoot en een aangenaam causeur. 
Op donderdag 22 juli 1999 werd hij uit zijn lijden 
ver1ost. 
Emericus, Jaap: Je donkere dagen zijn voorgoed 
voorbij. Nu mag je stralen in het volle licht. 
Geborgen in Zijn hand hoef je niets meer te 
vrezen, want al het oude is voorbij; het nieuwe 
eeuwige leven moge nu voorgoed je deel zijn. 
Dank je wel frater Emericus. trouwe mede
broeder, lieve broer, oom en vriend, vaarwel en tot 
weerziens. 

Familie en medebroeders danken van harte het 
verzorgend personeel en u allen voor de harte
lijke zorg en uw medeleven en gebed. 

Fraters van "Joannes Zwijsen" 
Familie Goossens 


