
Een dankbare herinnering 

aan 

Marietje Goosink - Ribberink 
echtgenote van Jan Goosink 

Zij werd geboren op 27 mei 1928 te Ti lligte 
en overleed, na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken, op 21 november 2001 
thuis aan de Ootmarsumsestraat te Tilligte. 

Ma kwam urt een gezin van 7 kinderen Al op 
jonge leeftijd verloor ze haar moeder een feit 
waar ze 1n haar leven erg verdrietig om 1s ge
weest. In 1958 trouwde ze met pa en werkte met 
hem in de bakkers-kruidenierszaak. Samen heb
ben ze hard gewerkt. Voor ma was de winkel 
haar lust en haar leven. Ze was graag onder de 
mensen. Ze maakte graag een praatje maar had 
ook altijd een luisterend oor. Ze was het toon
beeld van eenvoud en iedereen die haar tegen
kwam voelde direct haar grote belangstelling 
voor het wel en wee van anderen. Voor hen die 
leed ondervonden, probeerde zij hun verdriet te 
helpen dragen Toen ze gestopt zijn met de zaak 
miste zij het contact met haar klanten 

Het duurde dan ook niet lang of ze zocht hiervoor 
een andere invulling. Ze ging b11 een dans-groep, 
zat m drie kaartclubjes en ·breide voor de mis
sie" Daarnaast was ze contactpersoon van di
verse inzamelingsacties. Ze hield van de natuur 
en werkte graag in de tuin Haar flamingo-plan
ten kregen een speciale verzorging en wat was 
ze trots als ze zo mooi 1n bloei stonden. Ze is in 
haar leven gespaard gebleven van ziekte tot voor 
2 1aar geleden. Na een operatie en een spoedig 
herstel leek alles weer koek en ei. Echter na een 
onderzoek, 5 maanden geleden, bleek de ziekte 
zich in haar longen te hebben genesteld. "Flink 
zijn" was haar motto en het leek erop dat het 
weer goed zou komen Ze bloeide op van alle 
bezoekjes van familie , kennissen, buren en 
vrienden. Dit was een grote steun voor haar op 
weg naar herstel. Ze was nog niet klaar met haar 
leven, wilde er nog zo graag bij blijven. helaas, 
het mocht niet zo zijn 

Ma, we zullen je missen en nooit vergeten. 

Voor de vele blijken van belangstelling en mede
leven die we ondervonden voor en na het overlij
den van ma, willen wij u hartelijk danken. 

Jan Goosmk, 
Ans en Hans 


