Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad
terug te vinden.
Tot ons groot verdriet is van ons
heengegaan onze zorgzame Ma,
lieve Oma en Omi

Jana de Vet
weduwe van

Jos van Hoek
* Gilze, 26 september 1930
† Gilze, 29 januari 2021

Met veel pijn in ons hart, maar ook ontzettend trots op wie ze was,
nemen we afscheid van ons Ma, Oma en Omi, Jana.
Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas
genoodzaakt om het afscheid in besloten kring
te laten plaatsvinden.
Om u toch betrokken te laten voelen geven wij u
de gelegenheid om de dienst live mee te volgen
via www.uwafscheidonline.nl
op vrijdag 5 februari 2021 om 10.30 uur.
U kan de familie schriftelijk condoleren via
www.begrafenissencreemers.nl
Corr. adres: Aalstraat 45
5126 CR Gilze

Jana werd geboren op 26 september 1930 in de Versterstraat in Gilze.
In een gezin met vier broers en een zus groeide ze op.
Vaak groente kweken om deze vervolgens te verkopen met haar broer Frans.
Ze is op jonge leeftijd haar vader verloren. De tegenslagen die ze heeft gekend,
hebben van Ma een onwijs sterke vrouw gemaakt.
De wijze woorden en haar positiviteit, heeft ons Ma haar hele leven getypeerd.
Ze leerde Pa kennen, waar ze in 1957 mee is getrouwd en ging samen wonen in de Aalstraat.
Als kinderen hadden wij allen het idee ‘moeders-kindjes’ te zijn.
Voor niemand maakte ons Ma onderscheid en was iedereen hetzelfde.
Ze stond altijd klaar voor haar gezin, voor de zaak en zeker ook voor Pa.
Zo ook tijdens zijn ziekte is ons Ma van grote steun voor hem geweest.
Een mooi Gouden jubileum hebben we samen mogen vieren.
In het grote verlies van Maria toonde ons Ma zich opnieuw een enorm sterke vrouw.
Ondanks het verdriet, maar gesterkt door het Geloof, kon ze zich altijd weer herstellen
en belangstelling tonen voor haar dierbaren.
Tijdens de laatste fase is verzorgingshuis St. Franciscus haar nieuwe thuis geworden.
Altijd als ze bij ons op bezoek was, vroeg ze “wie brengt mij weer thuis?”.
Hier heeft ze al die tijd enorm genoten van de geweldige verzorging.
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