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Geboren op 90 januari 1998 te Rimburg enoverleden te Rimb,urg op 7 september
9004. De crematie vond plaats op 11 september tnNeerlen lmstenrade.

Als de grote droom van dlt leven verdwtlnt,
zul/en wi begrl'pen ddt werk en llefde de en§e redlltelten zl'n.

Al vroeg in zijn leven leerde Jo vreugde vinden in ztln vele

werkzaamheden.
Gereedschap lag hem al heel vlot goed in de hand en Seen stukje materiaal was hem
tevreemd om te bewerken.
Duidelijk kon Jo altrld van zrln mogelijkheden genteten, het bedenken van allerlei
constructies, het zelf maken of hel repareÍen De leerschool, vanaf het begin de
smidse en de vele jaren op de mUn "Julia", hebben er zeker aan bl3edragen dat Jo
leerde om voor alleíei dingen op te komen. Niet all€en voor zichzelf, maar vooral ook
voor de ander. Door ztyn vakbondswek werd Jo zich pas echt bewust van zUn taken
en verantwoordelrjkheden voor z1n verdere leven.

Na een driejarige zieklepeiode, in '75-'78 tijdans
weer op en ging weer voorzichtig aan de slag.

de mijnsluiting, nam Jo de draad

Samen met zUn echtgenote Hilde ontdekte hU de échte groÏeliefde voor de nötuur.
Vooral die van ztln eigen groenrtjke "Héémel", het Wormdal, in het Rimburgse.
" 't Sjunste dörpke van Limburs" zoals h1 steeds weet zei, Door groencursus enveel
zelfstudie was er vlug I'el besef hoeveel moois aan flora en fauna in de eiSen
omseving te bewonderen was. Maar ook dat dit alles zeer kwetsbaar was voor
ideeèn zoals bebouwingsplannen of allerlei dclie.le recrealieve voozieningen. Op het
]uiste tUdstip was er deverenigingvoor natuurbeschermin3 waar beiden hun óezieling
ten volle in konden leggen.
Vr:or Jo was er geen \etere zinvolle invulling meer te vincien. .Jo was een gelukkiS
man wanneer hU sdmen met zun m€nsen aan het wek kon. Gezamenl1k Sing m€n
eNoor, €r was iets moois en Soeds om voor op te komen.
ln het bos, in het veld of op "d'r Slieënberg". Zagend, t>orend, trmmer€nd, m€tselend
en vergaderend, deed l'1i heel wat jaren met \Íeugde en liefde al dit werk. Het vaak
ondenkbare werd manigmaal gerealiseerd. )o heeft nooit nas€latan om bU diverse
gelzgenheden middels zrln eenvoudige mönier van spreken, le zeggen, dal h1 alleen
niets had kunnen ber€iken zonder de mensen om hem heen. Zeker is wel, daÏ er
zonder ztlntoedoenveel dingen niet waren gerealiseerd.
Jo was een echle doene(, waar menigeen, long en oud, hel een en ander van heeft
mogen leren. "Geeï nit, besjteet nit", "probleme losse v'r op in werm water", "nit lans
fakkele", "hoat dea poal ins vas €n hoat 'm sjtil".
Nu is het plotseling stil, heel stil. Joheeftztln voorwandeling er op zilten en heeft óns
goed voorgelop€n. HU heaft zich Soed vooÖereid op de "echte wandeling" die hem
uiteindelljk zal leiden naar een mooie plek om uit te rusten,...... in zin eisen
v€rdiende grote sti ltegebied.

je werkzaam en liefdevol leven,
goedheid, eenvoud en hulpvaardi3h€id.

Jo, bedankt, voor

)e oprechte

levensvreugde,

Uw reacties van medeleven bU het oveíijden van Jo ziin een grote steun voor ons.
De familie dankt u daarvoor oprecht.

