
"Je bent pas dood 
als iedereen je vergeten is''. 



Ter dankbare herinnering aan 

JANUS VAN HEST 
Adrianus Martinus 

echtgenoot van 
Cato Ketelaars 

Hij werd geboren te Moergestel op 3 januari 
191 o en overleed in het St. El isabeth-zieken

huis te Tilburg op 21 oktober 1994 
Na een plechtige uitvaartd ienst in de kerk van 
St. Jan's Onthoofding te Moergestel, werd hij 

op 25 oktober aldaar begraven op het 
parochiekerkhof. 

We denken terug aan 14 oktober 1994. Op 
deze zonnige, maar noodlottige vrijdagmiddag 
reed pa op zijn fiets door de bossen. 
Even naar Oisterwijk, een boodschap doen. Hij 
genoot van de rust, de zon, de bomen. Volop 
genietend, werd een ongeval hem noodlottig. 

We denken terug aan 84 mooie jaren, waarvan 
hij er ruim 50 mocht delen met zijn vrouw. In 
het voorjaar vierden we samen de gouden 
bruiloft. Zij kozen ervoor om zolang het kon 
samen zelfstandig te blijven wonen. Het was 
een goede keuze. 

We denken terug aan Janus die het ouder wor
den niet makkelijk vond. De zorg voor zijn 

vrouw was zeer belangrijk. Het dieptepunt in 
zijn leven was het verlies van zijn zoon Henk. 

We denken terug aan Janus als een opge
wekte vrolijke man, die iedereen in Moergestel 
kende. Dagelijks reed hij even op zijn fiets door 
het dorp. Hij maakte onderweg regelmatig een 
praatje, want hij kwam altijd wel een bekende 
tegen. 

We denken terug aan onze pa als een zorg
zame, hardwerkende vader. iedereen in Moer
gestel kende hem als de kolenboer. 
Vrije dagen waren zeldzaam. 
Na een werkzaam leven genoten ze van hun 
vrije t ijd. Vaak reden ze samen naar de bossen 
om daar heerlijk te wandelen en te zitten. Ook 
maakten ze samen mooie reizen naar Rome en 
Oostenrijk, met als hoogtepunt Brazilië. 

We denken terug aan de laatste week en zijn 
dankbaar dat hij niet heeft geleden. Toch valt 
het afscheid zwaar. 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven. 

C. van Hest-Ketelaars 
kinderen en kleinkinderen. 


