


Ter herinnenng aan 

JOS OP 'T HOOG 

echtgenoot van 

Det Smolders 

Hij werd geboren te Moergestel op 29 maart 
1931 en is overleden in het St. Elisabeth
z1ekenhuis te Tiiburg op 22 december 1994, 

waarna hij te rusten werd gelegd op het 
parochiekerkhof te Moergestel. 

Met zijn nuchtere manier van denken en 
spreken had Jos zelf al zo'n beetje bepaald, 
dat hij niet opgehemeld wilde worden na zijn 
sterven"". 
Gewoon doen stond bij hem altiJd al hoog in 
het vaandel. Hij hoefde niet zonodig overal 
voorop te staan. 
Op een heel nuchtere wijze heeft hij ook aan
gekeken tegen het naderende einde van zijn 
leven: .Het is toch zo" " ". 0. jawel, hij had nog 
graag langer willen leven en vond het moeilijk 
om Del alleen achter te laten en afscheid te 
moeten nemen van zijn kinderen en kleinkinde
ren, maar hij berustte er volkomen in, dat een 
slopende ziekte een einde maakte aan zijn 
leven. 
Bewust wilde hij zijn leven afronden o.a. door 

het ontvangen van het sacrament voor zieken: 
)k ben als katholiek op de wereld gekomen, zo 
wil ik er ook af gaan." Bewust wilde hij ook 
afscheid nemen. 
Het was een mooi en goed leven. Met ups en 
downs had hij een goede zaak opgebouwd. Hij 
was er heel tevreden over, dat hij die weer aan 
zijn zonen had kunnen overdragen. Van ter
zijde bleef hij de ontwikkelingen volgen en 
vond het plezierig als hem nog eens advies 
werd gevraagd. 
Hij bewaarde een fijne en gezellige band met 
zijn vrouw en kinderen en beleefde veel 
vreugde aan zijn tien kleinkinderen. 
Ook met veel andere mensen leefde hij 1n 
goede harmonie. 
Als het over ophemelen gaat.... dat laten we 
maar liever aan God zelf over: letterlijk: dat Die 
hem mag opnemen in zijn Hemel. 

Voor uw bl ijken van deelneming betoond bij 
zijn heengaan, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Det Op 't Hoog-Smolders 
kinderen en kleinkinderen. 


