


Jos Onland 

Geboren 26 mei 1964 te Enschede 
Overleden 8 december 2004 te Enschede 
De Avondwake heeft plaatsgevonden op 

13 december 2004 in de H. Blasius te Beckum. 
De crematieplechtigheid heeft in kleine kring 

plaatsgevonden. 

Lieve Jos, 

Jij was onze grote broer, letterlijk en figuurlijk. 
Van klein naar groot, werd je gevormd door het 
nemen van kleine en grote stappen. En jij ging 
ons daarmee altijd voor. Wij konden gemakkelijk 
volgen, hetzelfde doen of juist niet. 
Met veel dingen was je bezig, zoals het Neutje, 
vriendinnetjes, vissen, voetbal en wedstrijddan
sen. Zeer ondernemend en nog wel eens anders 
dan de rest. Net als je beroepskeus. Het horeca 
wereldje leek je wel wat. Als kelner en eigenaar 
van eetcafé Le Mistral had jij een heel ander 
leven dan ons. Vaak als wij vrij waren, moest jij 
werken. 
Daarna Jos, zette je een punt achter het horeca 
gebeuren omdat dit niet zo goed te combineren 
viel met het gezinsleven. Na diverse technische 
banen ging je als elektricien aan de slag. Eerst 
zelfstandig, dan gedetacheerd. Je deed dit met 
veel plezier en praatte vaak over wat je allemaal 
nog van plan was. We hebben nog wel eens 
gevraagd of je het horeca vak niet miste. 'Nee, 
dat leventje wil ik niet meer', was toen je 
antwoord. 

Jouw liefdesleven kende veel verdriet dat je 
jammer genoeg niet met ons kon delen. Het 
kende ook heel veel geluk, genegenheid en 
warmte. En heeft jouw uiteindelijk het dierbaarste 
van je leven gegeven, je apen zoals jij ze 
noemde. Je was er hartstikke gek mee. Daarom 
zat je de laatste maanden ook heel erg met de 
vraag, hoe nu verder? 
Jos, je had je leven net weer een beetje 
opgepakt, er was nog een zware weg te gaan ... 
Toen sloeg het noodlot toe. Door een ongeval 
belandde je met een dwarslaesie in het zieken
huis. Je eerste reactie was: 'Schiet mij maar lek. 
Ik wil niet meer, ik kan niet meert• Toch pakte je 
de levensdraad weer op en wou zo gauw moge
lijk voor revalidatie naar Het Roessingh. Het kon 
eigenlijk alleen nog maar beter worden dan het 
op dat moment was. Op dinsdagavond vroeg je 
nog: 'Mag ik wel hopen?' Jos, daarop weten we 
nu allemaal het antwoord, op woensdag was de 
hoop al voorbij. 
En vanaf die dag Jos, is voor ons het leven ook 
niet meer hetzelfde. Jouw overlijden maakt veel 
emoties bij ons los en brengt ons gelukkig weer 
dichter bij elkaar. Samen redden we het wel . 

Jos, rust zacht wij zullen waken over je apen. 

Wij willen u bedanken voor uw steun en mede
leven na het overlijden van Jos. 

Fam. Onland 


