
Het beeld dat wij van Fons hebben in die laatste maanden 
is er één van wanhoop, maar ook intens geluk en enorme 
moed. Wanhoop. dat dit hem nu moest treffen en de pijn zo 
ondraagehjk werd. Geluk, zo blij met de komst van zijn 
kleindochter Nynke, uren naast haar liggend op de bank of 
in bed. Maar wij maken vooral een diepe buiging voor zijn 
moed. De moed om •nee, het is genoeg' te zeggen en zijn 
omgeving daarin zelfs te begeleiden door zijn openheid. De 
wijze waarop mijn Fons, mijn papa en opa afscheid heeft 
genomen dwingt diep respect af. 'Ik ben niet bang, Ik heb 
straks geen pijn meer'. zei hij en hij ging op reis. 

Bedankt lieve Fons voor alle liefs en wijze levenslessen 
Je bent een kanjer, jij daar op die wolk! Nynke zal van ons 
horen hoe geweldig je was, daar kan je van op aan Wij 
houden van je1 

Liza, Astnd. Marc en Nynke. 

Lichtenvoorde 11 juli 2001 

Ter herinnering aan 
Fons Jacobs 

ectgenoot van Liza Jacobs 
(schoon)vader van Astrid en Marc 

opa van Nynke 

Fons werd geboren op 19 april 1937 en 
is vrijdagavond 6 juli 2001 overleden in 
het Streekziekenhuis Beatrix te 
Winterswijk. 



Fons kan terugkijken op een leven van zware arbeid al 
verricht vanaf zeer jonge leeftijd. Als de koleman van 
Lichtenvoorde zette hij de brandstoffenhandel van zijn 
vader voort, tot steun van zijn moeder en broers en zussen. 
Toen het aardgas zijn intrede deed, werd Fons ook 
toezichthouder op het zwembad en later chauffeur in 
Duitsland. In 1974 trad hij in dienst bij de Stichting De 
Lichtenvoorde, een baan die hij met enorm veel toewijding 
en precisie uitvoerde. De omgang met de bewoners van de 
tehuizen waar hij eten bezorgde gaf Fons veel voldoening. 
Na 11 jaar volgde er een korte periode bij de technische 
dienst van het bejaardencentrum en in '88 werd Fons 
taxichauffeur bij Bax in Groenlo. Opnieuw was zijn 
toewijding en de zorg voor zijn passagiers fantastisch. Zijn 
harde werken en streven naar perfectie werden hem in 
juli '93 bijna fataal toen hij werd getroffen door een 
hartinfarct. Zijn laatste werkzame jaren bracht hij wederom 
op de weg door, ditmaal als chauffeur voor de Hoonte in 
Neede, onderdeel van de Hamelandgroep. Dit was voor 
hem een prachtige en welverdiende afsluiting, omdat het · 
gejakker" tot de verleden tijd behoorde en de mensen om 
hem heen weer centraal stonden. Al die jaren trok Fons 
soms met Astrid of later met Liza, in de avonduren en 
weekenden erop uit om zijn vaak oudere klanten van 
brandstoffen te voorzien. 
Een harde werker, een eerlijk zakenman en een vriend 
voor veel sociaal- en geestelijk zwakkeren in onze 
samenleving. 

Privé heeft Fons heel wat meegemaakt. Zijn jeugd is beslist 
niet altijd even makkelijk geweest en dat heeft hem later 
soms parten gespeeld. Zijn huwelijk op 23 maart 1968 met 

Liza was er één tegen vele stromen. In 1970 werd zijn 
dochter Astrid geboren waarvoor hij een strenge maar 
toegewijde vader werd. Alle schoolvakanties nam hij Astrid 
mee in de vrachtwagen en samen hebben ze wat 
afgestoeid. Ondanks de botsende karakters m.n. in de 
puberteit is de vader-dochter band altijd heel sterk 
gebleven. Hij verhaalde altijd trots over Astrid 's 
studieverrichtingen en banen in het westen. 
Fons was soms hard, voor anderen maar zeker ook voor 
zichzelf. De plotseling dood van zijn broer Mattie heeft een 
geleidelijke 'verzachting' in hem teweeggebracht. Hij werd 
meer open en sprak zijn gevoelens meer uit. Om dat te 
kunnen doen, daar moet je een groot man voor zijn. De 
dood van zijn moeder en met name de wijze waarop heeft 
hem erg aangegrepen. Hij was naar ons heel duidelijk over 
zijn eigen wensen in een dergelijke situatie. Op 
27 september 1996 mocht hij zijn dochter Astrid weggeven 
in de kerk die toen trouwde met Marc. Over diens 
technische vaardigheden was hij minder te spreken maar 
des te trotser was hij iedere keer bij Marc 's afstuderen. 
Begin '99 ging Fons met de VUT maar in juli kregen we het 
vreselijke bericht dat ook Fons darmkanker had. Een snelle 
operatie volgde waarbij een stoma werd aangelegd. Vol 
bewondering hebben wij gezien hoe hij daarmee omging en 
erover sprak. Hij pakte de draad weer op en reisde met 
Liza naar zijn geliefde Oosterijk en naar Astrid en Marc in 
Engeland. Groot was zijn vreugde met het nieuws dat er 
een kleinkind op komst was. De afspraak met de specialist 
werd vervroegd om de kleine zo snel mogelijk in Engeland 
te zien. Helaas sloeg het noodlot weer toe. Zo onterecht en 
snel werd Fons weer getroffen door kanker en werd een 
lijdensweg ingegaan. 


