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Dankbare herinnering aan 

BENNIE GOOSSINK 

echtgenoot van 

RIA STOELERS 

en vader van Monique 

H1J werd geboren te Noord Deurningen 2 decem· 
ber 1928 en overleed in "Ziekenzorg" te Ensche· 
de op 2 juni 1994. We hadden hem 7 juni voor 
het laatst in ons midden t ijdens de viering van de 
H. Eucharistie en hebben hem daarna begraven 
op het kerkhof van de St. Joseph-parochie te 
Noord Deurningen. 

Heel zijn leven heeft hij doorgebracht op "De 
Zoeke" . Aa~vankelijk de zorg voor de boerderij 
en sinds 25 Jaar de exploitatie van de kampeer· 
boerderij annex café. 
Het _woonhuis en het bedrijf heeft hij in de loop 
der 1aren verbouwd en uitqebreid. 
H.1j deinsde nergens voor terug, tegelijkertijd was 
h1J timmerman en electriciën. 
Bouwen was zijn lust en leven. Ook kweekte hij 
graag bl?emen. Nog in zijn laatste levensdagen 
vroeg h1J om bloemen uit zijn kas. 
Bennie was heel rustig van aard en bleef in alle 
situaties altijd evenwichtig . We horen het hem 

nog zeggen: "Het komt wel in orde, maak je 
maar geen zorgen". Daarom kreeg je ook geen 
ruzie met hem. 
Deze levenshouding toonde h1J ook in zijn ziekte. 
zelfs toen benauwende hoestbuien bleven aan· 
houden . Hij wilde beter worden en heeft met alle 
krachten. die door zijn kwaal steeds minder wer· 
den. ervoor gevochten als geen ander. 
Z1Jn gezin was hem alles. Daarom zal hij daar het 
meest gemist worden. Maar bij velen laat hij een 
lege plaats acht_er. De Auto Sport Vereniging 
Denekamp zal Z1Jn medewerking aan alle rodeo
aktiviteiten op terrein De Zoeke missen. 
De K. P. J. verliest in Bennie een hartelijke 
gastheer. die mede door ziJn humor zo gewaar
deerd werd 
Nu hij ons is voorgegaan naar een nieuw leven 
bij God willen WIJ de vele goede herinneringen 
aan hem levend houden. Moge God hem doen 
aanzitten aan Zijn hemels gastmaal. 
Bennie rust in vrede en bedankt voor het vele, 
dat Je voor vele mensen hebt gedaan en bete
kend. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij
den van mijn lieve man en mijn vader betuigen 
WIJ U onze oprechte dank. 

Ria 
Monique 


