
"Een moeder krijg je voor niks, 
maar het is zo ongeveer je duurste bezit. 

Daar denken wij nooit aan, 
totdat ze voorgoed is heengegaan." 



In liefde willen wij blijven gedenken 

Johanna Goossen - Werner 

weduwe van Hendrik Goossen 

Zij werd geboren 7 augustus 1911, zij 
overleed plotseling 14 december 1996. 

Haar Uitvaartdienst was in de Mariakerk, 
waarna we haar lichaam begraven hebben 
bij haar man op de Oosterbegraafplaats. 

Al wisten wij dat wij eens afscheid van on
ze Moeder en Oma zouden moeten ne
men, toch is haar onverwacht overlijden 
ons nog overvallen. We zullen haar dan 
ook erg missen. 
Zij heeft zich in haar leven in dienst ge
steld van anderen. Bescheiden als ze was, 
vroeg ze weinig voor zichzelf. Naar ande
ren toe was ze altijd belangstellend. Vooral 
het wel en wee van haar kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen ging haar 
erg aan. 

Als er iets aan de hand was dan was ze er 
met een belangstellend telefoontje en zo 
groeide zij mee met die haar lief waren. 
Sinds 1979 was zij weduwe. Met behulp 
van haar kinderen heeft zij daarin haar 
weg gevonden. 4 jaar geleden verhuisde 
zij van de Voortmansweg naar het 
Achtervoort. De kinderen hadden onderlin
ge afspraken gemaakt, zodat ze regelma
tig bezoek kreeg. Daar was ze erg dank
baar voor. 
Ongeveer een jaar geleden werd haar 
oudste zoon ernstig ziek, daar had zij veel 
verdriet om. Toen hij in september overle
den was, wilde zij bij alle momenten van 
het afscheid zijn. Helaas heeft zij dit ster
ven niet kunnen verwerken. 
Nu haar leven is afgerond vertrouwen wij 
haar toe aan de Heer van alle leven. Zij is 
nu bij haar man en haar zoon. 
Moge zij daar vrede vinden. 

Voor uw blijken van meeleven na het plot
seling overlijden van onze lieve Moeder en 
Oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen Goossen 


