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Op 27 juli is overleden ons gemeentelid Goza Heebink-

Klein Bleumink in  de leeftijd van 88 jaar in verpleeghuis 

Heijendaal te Arnhem. Ze was daar op 11 juni opgenomen, 

omdat het thuis niet echt meer ging. Ze hoopte snel op een 

plekje , hier in de buurt, maar dat heeft helaas niet zo 

mogen zijn. 

 

Zij groeide op in Eefde en door haar huwelijk met Gerrit kwam ze via Rheden in Angerlo 

terecht. 

Ze waren tot enkele jaren geleden  trouwe kerkgangers, eerst in de Gasthuiskerk en 

later in de Martinikerk, totdat de ziekte van Gerrit dit in de weg stond en alle zorg en 

aandacht naar hem ging. 

Goza heeft in vroegere jaren veel gedaan voor onze gemeente. Buiten haar werk om 

was ze een betrokken diaken en zette zij zich in voor de zending. Veel mensen kennen 

haar nog van deze tijd en daaruit vormden zich vriendschappen. 

Bericht van overlijden 
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Aanmelden als nieuwe lezer van 
Maanlicht of om af te melden 

Stuur een mail naar  
diana@house-of-innovation.nl 

 

 

Voor meer informatie over de Protestantse 
Gemeente te Angerlo – Doesburg:  

https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/ 
 

 

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com 
 

Het verdriet dat ze geen kinderen mochten krijgen en de vele tegenslagen door 

meerdere ziekenhuisopnames, maakten hun verbondenheid met elkaar zeer sterk. 

Ze zijn meer dan 25 jaar belangbehartigers geweest van Gerdien, die op Wielbergen 

woonde. 

Ze namen deze taak heel serieus en Gerdien vond het maar wat fijn om bij hen thuis te 

komen en aandacht te krijgen. 

Goza vond het heel moeilijk om in 2016 de zorg voor Gerrit uit handen te moeten geven 

en bezocht hem iedere dag toen hij op de Hessengracht verbleef. Na zijn overlijden was 

het moeilijk om haar draai te vinden en ook haar gezondheid werd minder. Ze was net  

bezig om weer wat deel te nemen aan activiteiten, toen het coronatijdperk zich 

aandiende. In juni bleek dat het niet meer verantwoord was om alleen thuis te wonen, 

ondanks de vele hulp en moest  ze worden opgenomen in een verpleeghuis in Arnhem. 

Ze zal gemist worden als tante, buurvrouw, vriendin en gemeentelid. 

De dankdienst voor haar leven zal zijn op woensdag 4 aug om 11.00 uur in de 

Martinikerk. De dienst is online te volgen op www.kerkomroep.nl  

 

Jannie Boesveld 
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