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 Jos is geboren op 10 november 1916 te Haarlem. Door  
 het afleggen van zijn geloften verbond hij zich als broe- 
 der Clarentius aan de broeders FIC. Hij overleed, voor-  
zien van het Sacrament der Zieken, op 9 maart 2012 in   
Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.

Een dierbare psalm van Jos was psalm 
23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt 
niets. Datzelfde vertrouwen, die onbe-
zorgdheid horen we terug in de lezin-
gen. Ze waren voor Jos een stevig hou-
vast. Daarmee kon hij zijn levensweg 
gaan. De relatie met de Heer van alle 
leven goed onderhouden. Samen de lof 
van de Heer uitzingen en daarmee zich 
deel van een groter geheel voelen. Dat 
samenzijn geeft kracht. 
Dat heeft Jos in zijn leven ervaren. In het 
onderwijs een goede sfeer onder het 
personeel scheppen en zo iets goeds 
en iets moois aan kinderen meegeven 

voor hun toekomst. 
Samen ontspannen op de Botshol met Chris Schellekens en Theolino 
Verharen. Heerlijk vissen en vooral vis eten. Hij vond een manier om 
verantwoordelijk en toch ontspannen in het leven te staan. 'Maak je 
geen zorgen over jezelf' hoorden we in het evangelie.

Jos heeft meer gedaan. Hij heeft zich als vrijwilliger ingezet voor de Ni-
colaaskerk in Rotterdam en daarna voor de Pax Christi als dirigent en 
collectant. Het was zijn bijdrage om in de parochie waar de broeders 
wonen en samen kerk zijn. Samen die geloofsgemeenschap voeden 
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en dragen. Veel liederen heeft hij met anderen gezongen over de won-
derbaarlijke daden van de Heer. Jos wist, dat het voor de Heer niet 
uitmaakte of hij onderwijs gaf, of zat te vissen, een borrel dronk of diri-
geerde, de hemelse Vader wist immers wat hij nodig had.

Jos wist dat ook te waarderen en ervan te genieten als het mooiste dat 
er op dat moment was. Het evangelie jaagt ons niet op om alvast uit 
te kijken naar het volgende, naar morgen en nog verder. 'Maak je geen 
zorgen over de dag van morgen', staat er. Gun, in de geest van Jos, 
jezelf het moment van wat er nu is: het geluk, de gezelligheid, of het 
verdriet, of de teleurstelling die je nu ervaart. Duw het niet weg.

Rotterdam, 1984

Staand: Viventius Strijbosch, Achatio Janssen, Chrysologus Lips, Hilduard Breuer
Archangelo Roeling, Lydius v. Kessel, Louis Schmitt, Anthonie Fenger

Theodard v. Loon, José v. Daal
Zittend: Joachim v.d. Linden, Valerianus Nederhof, Amandus v.d. Ven, 

Facundus Stollman, Albuinus Berkers, Clarentius Reinerie, Eobanus Schellekens
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Het viel Jos niet gemakkelijk Rotterdam te verlaten. Toen het nog kon, 
maakte hij graag treinreizen naar verre plaatsen om daar in de stations-
restauratie een visje te nuttigen. Zijn vader had immers bij de spoorwe-
gen gewerkt en het gezin mocht toen gratis reizen. Dat was hij dus niet 
verleerd. Daarnaast waren er de gebeurtenissen op het Marconiplein 
die hij goed in de gaten hield. Er was tenslotte altijd wel iets te zien. 
Toen de nieuwe bestrating werd gelegd was hij beslist niet de enige die 
dat gebeuren met veel aandacht voor de verrichtingen van de straten-
makers op de voet volgde. Daarom ziet die bestrating er zo prachtig uit.

Eenmaal in De Beyart verzuchtte Jos, dat hij dat eigenlijk eerder had 
moeten doen. In Rotterdam zat hij de laatste tijd in een rolstoel en hier 
werd hij weer op de been gezet en kon hij enige tijd zonder de hulp van 
anderen vooruit.
Langzaam ging het beetje bij beetje minder. Prediker zegt het zo mooi: 
Gedenk daarom je Schepper in de dagen van je jeugd, voordat de 
slechte dagen komen. Dat heeft Jos gedaan, van dag tot dag, in groot 
vertrouwen op de Heer, die waakte over hem. Want ooit komen de da-
gen waarvan je zegt, daar vind ik weinig vreugde meer. Je durft er niet 
meer uit, want de weg is vol gevaar en je voeten wankelen. De bomen 
komen niet meer in bloei en het leven sleept zich nog wat voort. De 
mens is op weg naar zijn eeuwig huis. En daar, Jos, bent je met die God, 
op wie je zo vertrouwde, verenigd.
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Tekst van het bidprentje

Gedurende 42 jaar heeft broeder Jos als schoolmeester in verschillende 
plaatsen in het lager onderwijs gewerkt. 
Vanaf 1967 als hoofd van de lagere school in Schiedam. In 1979 ging 
hij met pensioen en kon hij terugkijken op een vruchtbaar apostolaat. 
Broeder Jos werd door zijn medebroeders en collega’s ervaren als een 
man die goed kon luisteren, die niet gauw oordeelde en bij anderen 
vertrouwen kon wekken. Dat wist hij ook over te brengen in zijn functie 
als schoolhoofd waardoor het hem lukte om een hechte gemeenschap 
op te bouwen. Jos was een pragmatisch man, die niet veel woorden 

For 42 years, Jos worked as a school teacher in primary education in different 
places in The Netherlands. From 1967 he was headmaster of the primary school 

in Schiedam. After retiring, he worked for many years as a pastoral worker in 
Rotterdam, and for Pax Christi as a choir conductor. 

He also loved going fishing with his fellow brothers, and he loved eating fish. 
He had the gift of enjoying each moment to the full, and had a deep faith 

in his God, even when his health deteriorated, little by little. 
Now he has gone to be with Him forever

1959
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nodig had om te doen wat moest worden gedaan. Zoals hij het zelf ver-
woordde bij zijn afscheid als onderwijzer voelde hij zich nog te jong om 
zijn verdere leven op zijn kamer door te brengen. 

Broeder Jos heeft zich zeer verbonden gevoeld met de Pax Christi pa-
rochie in Rotterdam West. Men kon altijd een beroep op hem doen. Eind 
jaren negentig was er in Rotterdam geen priesterlijke bijstand. Jos heeft 
toen met veel wijsheid en geduld de parochie draaiende gehouden. Zijn 
teamgenoten herdenken hem nog steeds in grote dankbaarheid. 
Jos heeft met zijn broer Flip altijd een goede band gehad, tot het laatst 
toe. Als kinderen hebben ze samen kattenkwaad uitgehaald, waar hij 
met pret in zijn ogen over kon spreken. Op zijn sterfbed heeft hij nog 
enkele malen met hem getelefoneerd. Op de vraag van zijn broer of hij 
een gelukkig mens was, antwoordde hij volmondig met ja. 

Twee jaar geleden is hij vanwege zijn verslechterde gezondheid ver-
huisd van het broederklooster in Rotterdam naar De Beyart. 
Hij was altijd dankbaar voor de goede zorg die hij hier mocht ontvan-
gen. Hij is gestorven zoals hij geleefd heeft, als rustig en vredig man. 
Omdat hij hield van religieuze muziek kunnen we hem met de woorden 
uit het prachtige slotkoor van de Matthäus Passion toewensen: 'Ruhe 
sanfte, sanfte Ruh'.

Assisterend
in de parochiekerk 

Pax Christi
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