
In dankbare herinnering aan 

JACOB JOZEF MOUS 
geboren 7 mei 1903 te Balk 

overleden 12 juli 1985 te Balk 

Sedert 27 april 1936 
gehuwd met Johanneske Mous-Roelevink. 

Voor uw zorg tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn geliefde echtgenoot, onze vader 
en grootvader Jacob Mous willen wij u oprecht 
danken. 

Sneek/Balk, juli 1985 

J. MOUS-ROELEVINK 
kinderen en kleinkinderen 

In Jacob Mous nemen we afscheid van een hardwerkend 
en tegelijk zeer Idealistisch mens. Altijd was hij In de 
weer voor zijn loodgietersbedrijf en tegelijk speelde hij 
ook een centrale rol in zijn gezin .. ,Hanne" zijn vrouw, 
waarmee hij bijna 50 jaar getrouwd mocht zijn, stond hem 
altijd trouw terzijde. 

Als een rode draad loopt door Jacobs leven zijn betrok
kenheid bij de zwakken In de samenleving. Vol overtui
ging en vooral ook emotioneel nam hij het op voor 
degenen die in zijn ogen achtergesteld werden. 
Dat hij al op jeugdige leeftijd met onrecht en leed ge
confronteerd werd, maakte dat hij lijden en misstanden 
onverdraaglijk vond. 
Hij was rechtlijnig In zijn denken en zette zich totaal In 
voor wat hij oprecht meende dat goed was. Daarbij wees 
hij ook absoluut af wet volgens hem fout was. Relativeren 
leek hem een teken van zwakte. 
Zijn afkeer van geweld en onrecht toonde hij In een 
daadwerkelijke hulpvaardigheid bij het steunen van diver
se organisaties die zich inzetten voor de derde wereld, 
slachtoffers van natuurrampen, voor politieke gevangenen 
en voor het milieu. 

De laatste Jaren zijn voor Jacob erg moeilijk geweest 
omdat hij toen In zijn eigen leven werd geconfronteerd 
met zwaar te dragen leed door de achteruitgang van de 
gezondheid van zijn vrouw en van hemzelf. 
Dat hij Hanne niet langer thuis op Talma Hiem kon ver
zorgen was voor hem een grote teleurstelling. HIJ ging 
er letterlijk kapot een. 
Zijn machteloosheid deze emoties te verwerken en te 
vertalen brachten hem vaak In conflict met zichzelf en 
met zijn omgeving. Slechts enkele mensen wisten door te 
dringen tot de Intimiteit ven deze tot het laatst toe In
tens levende en strijdende mens. 

Omringd door zijn kinderen nam hij In alle rust afscheid. 
Zijn laatste wens betrof zijn vrouw: "Soargje goed foar 
mem". 
Moge deze ware Jacob, die gestreden haeft met God, nu 
antwoord vinden op alle vragen die het leven hem heelt 
gesteld en de eeuwige, ware vrede vinden. 


