


In dankbare herinnering aan 

Catharina Theresia 
Goossen - V ogelsang 

weduwe van 

Marinus Johannes Goossen 

Z,j werd geboren op 26 juli 1912 la Losser. 
Z,j or,ar/ccJ, na nog gesterkt Ie :,jn door /rel 

H. Sacramanl der Ziel.an, op 13 juli 200 I i" /,et 
Meulanlx,l1 la Almelo. W,j heblx,., a[sc/,,,;d ca., /,aar 

gcmom<m t,jdcns Je Eucharislieofr!ring o p 18 ju/; 
J.o.o. i" de St. }cr.<J/,,,,.1, la Almelo, U"aar,ia w,j haar 

""9elcid heblx,., naar hel R.-K. KerM,o/ aldaar. 

Na een langdurige periode van ziekte en achteruitgang 
moeten wij onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder 
uit handen geven in de handen van onze Schepper. Die 
laatste fase van haar leven was niet gemakkelijk. Na een 
lichte beroene op Moederdag wilde zij geestelijk gezien 
eigenlijk niet meer. Zij gaf de strijd op, maar het lichaam 
wilde nog niet. Ondanks al ons verdriet weten wij, dat zij 
nu uit haar lijden verlost is. Onze moeder en oma was een 
sterke en strijdbare vrouw die de moed in het leven niet 
snel opgaf. In die bijna 89 jaar heeft zij heel veel 
meegemaakt. Al op jonge leeftijd, zoals dat in die dagen 
soms ging, heeft zij haar vader verloren. Later in de tijd 
kreeg zij de verantwoordelijkheid te dragen voor een groot 
gezin en ook nog de opbouw van de zaak. Zij was altijd 

druk in de weer om de dingen te organiseren en te regelen. 
Daar was zij heel goed in. In 1967 kwam zij er alleen voor te 
staan door het overlijden van Marinus, haar man en onze 
vader en opa. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten, 
haalde haar rijbewijs en wilde op die manier niet afhankelijk 
zijn van de kinderen. Zo pakte zij de draad van haar leven 
weer op. Niet alleen voor haar gezin, maar ook voor de kerk 
en de maatschappij probeerde zij iets te betekenen. Zo heeft 
zij via de Zonnebloem veel werk verzet voor het 
ziekentriduum. In het verleden was het zo, dat zij al het eten 
kookte voor de gasten die er toen waren. Iedereen kende haar 
uit die tijd als tante Cato. Zo stond zij samen met anderen aan 
het begin van het jaarlijks terugkerende ziekentriduum, dat nu 
nog steeds bestaat. Met recht leidde moeder een arbeidzaam 
leven. Toen het door haar ziekte steeds moeilijker werd om 
de touwtjes in de handen te houden, had ze daar moeite mee 
om vrede mee te hebben. Dat lag helemaal niet in haar aard, 
dat anderen haar nu verzorgden. Dankzij de klein- en 
achterkleinkinderen bleef er, ondanks alles, toch nog veel 
vreugde over. Zij zorgden voor een opleving bij oma en 
overgrooanoeder. Met dankbare herinneringen willen wij 
moeder, oma en overgroot-moeder nu uit handen geven. Wij 
mogen geloven dat zij nu mag leven van Gods leven. Wij 
mogen geloven dat zij nu mag uitrusten van alle gedane 
arbeid. Wij zullen haar nooit vergeten' 

Voor uw medeleven en uw gewaardeerde belangstelling bij 
dit afscheid zeggen wij u onze oprechte dank. 

Almelo, 18 juli 2001 

kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


