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Jo van Es
Ferrerius, Johannes Antonius van Es

Jo werd geboren op 15 januari 1918 in Veghel, deed zijn 
professie op 15 augustus 1939, en overleed in Maas-
tricht op 10 februari 2012. 

De evangelielezing begon met de vraag: ’Meester wat voor goeds 
moet ik doen?’ Vragen stellen paste bij Jo. Hij was er lang niet 
altijd uit hoe het nu precies zou gaan of kunnen. Dikwijls volgde 
op het antwoord: ‘Ja, maar als...’, of, ‘weet je het zeker?’, ‘Is het 
dat nou wel?’

En toch waren er veel zaken die Jo zeker wist. Hij onderhield die 
warme Brabantse familieband. Zonder veel vragen gaat dat ei-
genlijk vanzelf. Het heeft hem goed gedaan.

Sommigen zullen misschien denken dat Jo fluitend door het le-
ven ging. Dat was maar schijn, hij vond het soms heel zwaar. De 
muziek bood hem beslist een loslaten van alles wat hem bezig-
hield, van wat hem benauwde. Maar zoals iedereen weet is het 
blazen van een aantal noten nog geen muziek. Daar is nog iets 
anders voor nodig. Het vraagt om bezieling en de durf je mee te 
laten slepen. Het moet als het ware vanzelf gaan, waarbij de mu-
ziek je stuwt naar de top van je kunnen en je in de muziek jezelf 
overstijgt. Met alle vragen die er zijn kun je zingen:’Naar u, Heer, 
gaat mijn verlangen. Mijn hart heeft angst gekend, maar gij hebt 
mij bevrijdt uit mijn benauwenis’. Zo was Jo in staat alle zorgen 
van zich af te fluiten.

Kees Gordijn
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Jo had beslist ook andere sterke kanten. Hij was creatief en artis-
tiek, hij had lef en wist van doorzetten, hij droeg bij aan de gezel-
ligheid en kon heel geestig zijn.

Hier in Maastricht heeft Jo een goede tijd gehad. Eerst als lid van 
de Lidwina-communiteit waar hij met veel broeders uit Waalwijk 
zijn intrek nam en daarna de overstap maakte naar de commu-
niteit Overkant. Ook daar hebben broeders Jo ervaren als een 
vurig, temperamentvol man, die het niet zomaar met alles eens 
was. Maar wel met iedereen het beste voorhad.

‘Wat voor goeds moet ik doen?’ Hij vertelde verhalen van wat hij 
had meegemaakt en liet anderen daarvan genieten. Zelf genoot 
hij ervan als hij met zijn scootmobiel erop uit kon gaan, bood-
schappen doen of naar de Sterre der Zee. Het vergrootte zijn we-
reld en daar had hij behoefte aan.

Langzaam begon zijn gezondheid achteruit te gaan. Het lichaam 

Jo was a sociable man, witty, crea-
tive, an artistic personality. He was 
a teacher, but also a musician, an 
excellent flautist, and used his mu-
sic as a release from care as well 
as a source of joy for himself and 
others. He could be  temperamen-
tal, could violently disagree with 
others, but without ever meaning 
any harm. He loved telling stories 
and could amuse others greatly 
with them. When his health beca-
me a problem, still he managed to 
get around in his mobility scooter 
and enjoy the world. However, step 
by step he had to let go. God was 
his guide on his last road, waiting 
at the end of it.
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wilde niet alles meer wat hij wenste. Telkens moest hij een stapje 
terug doen. Jo ging de volgende fase van zijn leven in, die van 
loslaten. Het viel hem soms zwaar dat iets nog maar met moeite 
kon. Ondanks alle hulpmiddelen die er voorhanden zijn besefte hij 
natuurlijk zelf, dat het maar middelen waren voor de tussenstadia 
van het ouder worden en het steeds minder kunnen. ‘Maak mij 
Heer met uw wegen vertrouwd.’ Wennen aan oud worden, nog 
zoveel willen en leren jezelf daarbij neer te leggen. De weg van 
het oud worden aanvaarden om die in vrijheid te kunnen gaan. 

Zijn fluiten worden langzaamaan stille getuigen van een eens zo 
dynamisch leven. Een leven van onderwijs geven, poppenkast 
spelen, muziek maken en gezinsmissen leiden, uitgedaagd wor-
den door de jeugd van Sint Willebrord, waar broeders uit verschil-
lende congregaties hun handen ineensloegen om er iets van de 
maken, overste zijn van het Waalwijkse huis. Als een film moet 

Golden jubilee Lubentius Hovers, Weert 1970. Wulfranus Bogaartz, 
Jo van Es, mr. Nievergeld, Aquino van Reeken.
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het aan hem voorbij zijn gegaan voordat hij zijn ogen sloot.
En plotseling was het zover. Die negende februari, waarbij we 
om Jo heen stonden terwijl hij de ziekenzalving kreeg en wij hem 
daarna goede woorden toewensten. Zo mag Jo zeggen: ‘Ik houd 
mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mij.’

Jo, we danken je, dat jij met jouw talenten en gaven, met je vra-
gen die ons aan het denken zette, onze medebroeder wilde zijn.
We geven je nu terug aan Degene die jouw naam in Zijn hand 
heeft geschreven.
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Voorbede avondwake  
15 febr 2012

Goede God, machtige God, 
Gij levende, God van broeder Jo,
God van ons, U zoekende mensen,
Gij die Jo riep, Gij die ons roept,
Laat ons uw stem horen, laat ons leerling zijn;

Wij danken U voor onze broeder Jo!
Gij liet hem met fluit en zang vaak 
blij door het leven gaan;
Bij U vond Jo de kracht om zwakte 
en onzekerheid te boven te komen,
Om nieuwe taken op zich te nemen, 
om vele klassen te runnen,
Om trouw te blijven ook toen zijn ogen 
hem steeds meer in de steek lieten;

Wij danken U voor zijn broederschap, 
voor zijn delen in gezelligheid;
Voor zijn lustig en vrijmoedig 
rondrijden in zijn scootmobiel,
Voor zijn erbij willen horen.

Wij durven broeder Jo nu aan U toevertrouwen,
En we bidden U, God van erbarming, 
voor al onze zieke, zwakke, lijdende mensenkinderen:
Schenk ons moed en kracht om elkaar nabij te blijven.
Houd ons zo in leven, in uw Naam, ‘Ik zal er zijn’.
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