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Met dankbaarheid denken wij aan 

JO VAN WIJK 

echtgenoot van 

Riek Maas 

vader van 
Berdine en Harley 

Hii werd geboren te Helvoirt op 
2 oktober 1932. Zijn huwelijk met 
Riek Maas werd gezegend met twee 
kinderen. De laatste Jaren was hij 
vaak ziek en overleed op 16 oktober 
1985 in het Willem Alexander 
Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. Zijn 
lichaam rust op het R.K. Kerkhof 
te Helvoirt, 

De familie denkt nog met veel plezier 
terug aan het vorig Jaar, toen Jo en 
Riek hun zilveren huwelijksfeest 
vierden. Jo had toen pas een flinke 
operatie achter de rug; maar feesten 
kon hij alweer. 
Ook nu stond er een feestje voor de 
deur: Riek zou haar 50-Ste verjaazdag 
vieren. Dit heeft niet meer mogen 
ziin. want de ziekte van Jo werd 
plotseling zo erg, dat hij enkele dagen 
vóór het feest in het ziekenhuis 
te 's-Hertogenbosch overleed; zijn 
vrouw en kinderen waren erbij. 

Jo, Je hebt lief en leed gekend. 
Jarenlang heb Je voor Je gezin ge
werkt in de leerlooierij en in de 
bouw. De laatste Jaren was het pen· 
delen tussen thuis en ziekenhuis; 
zelfs een zware tumor-operatie moest 
je ondergaan. 
Maar naast deze donkere dagen waren 
er ook heel veel mooie, zonnige 
dagen in je leven. Je was gelukkig 
met Riek en Je kinderen; Ie kon zo 
lekker plagen: daarom waren kin· 
deren zo gek op Jou. Je danste a:raa&; 
walsen was je liefhebberij. Je hield 
van de natuur, van jagen en van Je 
trouwe, zo gezeglijke hond. 

Jo, Jou vergeten we niet: Je was goed 
en gezellig voor iedereen; Je leefde je 
eigen leven rustig en tevreden, ook 
de laatste Jaren van Je ziek-zijn. 
Beste vader, je hebt de goede strijd 
gestreden; je bent goed geweest voor 
velen; Je hebt Je geloof van-huis-uit 
bewaard; Je hebt de hemel verdiend. 
Namens Riek, je kinderen en de 
familie: harteliJk dank en tot weer
ziens! 

Hartelijk dank aan allen, die voor 
vader en voor ons hebt gebeden en 
een steun bent geweest. 

Familie van Wijk • Maas 




