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Joke's leven was rijk en vol, niet zozeer 
door het aantal jaren. maar door alles wat 
hi1 voor mij en vele, vele anderen bete
kend en gedaan heeft. Want hij was 'n blij 
en lief mens. van nature. Het leek alsof 
het hem geen moeite kostte om aardig 
voor iedereen te zijn en te blijven. 
Je ~taal daar niet altijd bij stil maar het 
getuigt van zijn grootheid. Dankbaar mag 
je zijn voor zo'n lieve man. 
Zijn laatste levensjaren waren heel triest 
door een langdurende en slopende ziekte, 
die onherroepelijk was. Het geeft troost 
dat veel buiten hem om gegaan is. Dàt 
heeft hij niet hoeven doormaken, gelukkig. 
Joke heeft veel gereisd veel van de we
reld gezie!l era er intens van genoten. Uren 
kon hij ervan vertellen en al zijn fotoboe
ken mocht je dan zien. We zullen hem erg 
missen en daarom hebben wij nu verdriet. 
Maar ondanks het onuitwisbare verdriet, 
willPn wij bli1ven geloven dat zijn leven 

niet voor niets is geweest en over de 
schaduw van de dood heenreikt. In dat 
licht vetrouwen wij erop, dat hij nu voor
goed rust en vreugde gevonden heeft. In 
de zekerheid van d t geloof willen wij van 
hem afscheid nemen, met de woorden van 
Nel Benschop: "Je bent niet dood - de 
Heer heeft je geroepen bij Hem te wonen 
in Zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust 
en vrede meer te zoeken, je hebt ze nu -
want je bent veilig thuis. Je bent niet dood 
- je mag voor eeuwig leven. Je bent ver
lost van onvolkomenheid, van pijn en van 
verdriet God za je geven 'n onbegrensd 
geluk, in onbegrensde tijd. Je bent niet 
dood - Maar ach. ik zal je missen. zoals 
een mens de meest-geliefde mist. De jaren 
van geluk zijn nooit meer uit te wissen en 
ik geloof: God heeft zich niet vergist.. .... " 
"Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in 
Mij gelooft. zal leven, ook al is hij gestor
ven en ieder die leeft in geloof aan Mij, 
zal in eeuwigheid niet sterven," (Joh. 11, 
25-26) heeft Jezus gezegd. Moge wij met 
Joke kracht en steun putten uit ons ge
loof, dat het leven sterker 1s dan de dood. 
Proberen wij het goede u!t zijn leven voort 



te zetten in ons eigen leven. Laten wij el
kaar daarbij helpen en nabij zijn. 
"Heer, geef hem de eeuwige rust en het 
eeuwige leven." 

t 
Voor de vele blijken van belang
stelling en medeleven, betoond tij
dens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn lieve man zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Fam. Smit-Heiden 


