


Denkend aan de dood kan ik niet slapen, 
En niet slapend denk ik aan de dood, 
En het leven vliedt gelijk het vlood, 
En elk zijn is tot niet zijn geschapen. 

J.C. Bloem 

In liefdevolle herinnering aan 

Fons Ooms 

· 30 september 1923 t 7 september 1997 

Hij had graag nog langer van het leven willen ge
nieten, maar tot steun was voor hem zijn geloof in 
een hiernamaals. 

Toen een jaar geleden de ziekte waaraan hij nu over
leden is zich openbaarde, heeft hij zolang het ging 
zijn normale leefpatroon volgehouden. Niemand 
hoefde te weten dat hij ziek was, zolang hij zich niet 
ziek voelde. 
Hij is nog twee keer met vakantie naar Frankrijk 
geweest. Hij ging gewoon naar de bridgeclub en de 
sociëteit, en op de fiets boodschappen doen. 

Tot zijn 65ste verjaardag heeft hij hard gewerkt. Hij 
had een grote praktijk opgebouwd, waarin hij ook 
regelmatig 's avonds werkte. Daarnaast heeft hij 
lang les gegeven, zowel op school als bij de EHBO 
vereniging. Voor de beroepsgroep heeft hij jaren in 

de Districtsraad en in de Deelnemersraad van het 
Pensioenfonds gezeten. 

Hij kon goed opschieten met al zijn patiënten en hij 
was blij met het vertrouwen dat veel mensen in hem 
stelden. Twee keer is hij door zijn patiënten in het 
zonnetje gezet: bij zijn 25-jarig artsjubileum en bij 
zijn afscheid van de prakt ijk. Van deze hoogtepun
ten heeft hij zeer genoten. 

Eigenlijk is hij zijn leven lang padvinder gebleven. 
De zuin igheid die hij door de oorlogsomstandig
heden van huis uit had meegekregen paste daar 
goed in. 
Hij repareerde kapotte spullen graag met de schroef
jes, houtjes en elastiekjes die hij daartoe verza
melde. En als zijn bril doormidden brak werd die 
gelijmd en pas na onze protesten vervangen. 

Lezen was wel zijn allergrootste hobby. Hij las alles 
wat los en vast zat, soms tussen twee patiënten 
door. Als hij op zijn verjaardagsfeest een boek ca
deau kreeg, moesten we er voor zorgen dat het even 
onzichtbaar werd, om te voorkomen dat hij het, in 
zijn stoel zittend, direct uit zou lezen. 

Toen hij de laatste drie maanden zieker werd, heeft 
hij dit heel gelijkmoedig gedragen. Als familie zijn 
wij blij dat we met zijn allen aan het eind van zijn 
leven veel zorg hebben kunnen teruggeven. 
En hij liet ons merken dat hij dat heerlijk vond. 


