“ Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.” Joh. 11,25.
Na een langdurige en geduldig gedragen ziekte is van ons heengegaan,
onze geliefde medebroeder en ons dierbaar familielid
		

Augustinus ‘Gust’ Goossens
Norbertijn van Grimbergen

Hij werd geboren in Essen op 27 juli 1939.
Hij ontving het norbertijnerhabijt op 28 augustus 1961 en verbond zich door professie aan de
abdijgemeenschap van Grimbergen op 28 augustus 1963.
Op 11 juli 1967 werd Gust priester gewijd door Mgr. Schoenmaeckers.
Zijn eerste benoeming kreeg hij als moderator voor Ziekenzorg-Caritasgemeenschapsdienst
op 18 juli 1967 om vervolgens onderpastoor te worden in de Sint Servaasparochie
van Grimbergen op 31 december 1969.
Op 2 juli 1989 werd Gust pastoor in Schepdaal en tevens pastoor in Dilbeek op 27 november 1994.
Later, op 1 september 1996 werd hij deken van het decanaat Dilbeek.
In maart 2001 werd hij benoemd tot pastoor van Wemmel en Hamme en in juli 2004 in Oppem.
In de abdij was Gust ook raadslid van 2004 tot 2010.
Terug in de abdij werd hij in 2007 aalmoezenier van het woonzorgcentrum H. Hart in Grimbergen
en door een hersentrombose getroffen, in mei 2012, verbleef hij in hetzelfde woonzorgcentrum
om de nodige zorgen te krijgen.
Op 28 augustus 2013 vierde hij in de abdij zijn gouden professiejubileum en in 2017 zijn gouden
priesterjubileum.
Hij ontsliep op woensdag 6 april 2022 in het woonzorgcentrum H.Hart in Grimbergen.
Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons de Heer te danken voor dit vruchtbare priesterleven
tijdens de Eucharistieviering in de abdijkerk van Grimbergen op woensdag 13 april 2022 om 11 uur.
Na de viering leggen we hem te rusten op het abdijkerkhof.
De viering is ook te volgen via livestream op woensdag 13 april om 11 uur via:
www.churchservices.tv/servaas
Gelegenheid tot groeten in de kapittelzaal van de abdij op maandag 11 april van 14 tot 16 uur en
dinsdag 12 april van 18.30 tot 19.30 uur.
Eucharistievieringen worden voorzien op: zondag 17 april om 10 uur, woensdag 20 april om 9 uur
en op vrijdag 6 mei om 9 uur.
Met dank voor de goede zorgen van Dr. Koen Verbesselt en de verpleging van de afdeling Charleroy
van het woonzorgcentrum H. Hart.
Abt Erik De Sutter en abdijgemeenschap
Familie Goossens
Norbertijnerabdij, Kerkplein 1, 1850 Grimbergen
								

de hertogh grimbergen

