
Wij willen iedereen bedanken die blijk 
heeft gegeven van vriendschap, belang
stelling en medeleven tijdens zijn leven en 
bij zijn overlijden. 

Ria Willemsen-van Aalst 
Piet en Clarine 

Michiel 
Annemieke en Erik 

"God heeft de mens 
geen kalme reis 

beloofd, maar wel een 
behouden aankomst." 



Ter dankbare herinnering aan 

JOZEF HENDRIKUS THEODORUS 
MARIA WILLEMSEN 

echtgenoot van 
Maria Johanna Cornelia van Aalst 

Joop werd geboren te Duiven op 9 september 1930 en 
overleed thuis op 23 november 1993. Op 27 november 
was de uitvaart voor hem in Duiven, waarna de begrafe
nis volgde op 't Heijlige Lant. 

Plotseling werd Pa uit ons leven weggerukt Te vroeg 
naar menselijke overwegingen. Te vroeg voor Mama. Te 
vroeg voor ons. Te vroeg voor zijn broer en zussen, 
familie en vrienden in wier kring hij zo graag verbleef. 
Toch kwam de dood niet onverwacht. Hij was zieker dan 
ogenschijnlijk waarneembaar was. 
Pa was een familiemens en een gemeenschapsmens. 
Binnen de Duivense samenleving was hij een stuwende 
meelevende kracht. Als gemeenteraadslid, in velerlei 
functies en verenigingen stond Pa bekend als een sym
pathieke en leidinggevende persoon, met een scherp 
inzicht in de materie. Hij bereidde zich altijd nauwgezet 
voor, en sprak met kennis van zaken en met respekt voor 
anderen. Hij besefte dat juist de jarenlange liefdevolle 
zorg van Mama hem in staat stelde zijn ambities te 
blijven uitvoeren, ondanks het kruis van ziekte en lijden, 
dat hem zo vaak ten deel viel. Hij was dankbaar voor al 
die steun. En tussen al het werk voor anderen door, 

kon hij thuis ook genieten van gezelligheid en samenzijn. 
Intens gelukkig was hij dat hij onze huwelijken en de 
geboorte van zijn kleinzoon Michiel mocht meemaken. 
Hij benadrukte vaak dat ieder mens recht beeft op een 
eigen kijk op het leven. En je kunt niet in het binnenste 
van een ander zien. 
Tegelijk liet hij zelf niet zo snel zien wat er in hem 
omging. In zijn ziekte was hij steeds dankbaar voor ieders 
meeleven op welke manier ook. Maar zo gauw bel kon, 
leidde hij de aandacht op zijn persoon weer af naar 
anderen. Gevoelens verborg hij liever of schreef ze op. 
Maar ervaringen van kwetsbaarheid maakten hem de 
laatste tijd steeds opener. En onlangs op bun dertig jarig 
huwelijksfeest liet hij ons zijn gevoelens en ideeën over 
dood en leven, als een niet uit de weg te gane realiteit, 
onder ogen zien. Maar voor alles was Pa dankbaar dat hij 
door kon en mocht gaan. Hij leerde, door zijn situatie, om 
tijdens zijn leven al bij stukjes en beetjes te sterven. Als 
gelovige vond hij daaroij grote steun in zijn geloof en in 
de kerkzang. De woorden "God heeft de mens geen 
kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst", 
spraken hem aan. 
Toch kon hij zijn toenemende lichamelijke beperkingen 
moeilijk accepteren, want hij voelde zich uitgedaagd en 
wilde doorgaan. Hij gaf zich zoals hij was. En zo is hij in 
het hamas gestorven. Wij beseffen dat zo zijn leven was; 
eerlijk, nauwgezet, met volle inzet, volharding en humor. 
Wij voelen de diepe leegte. Maar sluiten ons ook aan bij 
zijn overtuiging dat de mens een laatste bestemming 
heeft. Moge die belofte voor hem nu vervuld zijn. 

Pa, we zullen je missen. 




