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ANSICH KAART UIT 1958 
OPOE JACOBS UIT WIJCHEN STUURDE 
DEZE KAART MET PASEN NAAR D PAS
TORIE IN DE WOEZlK.... WAAR KOOS.JI: 
WERKTE..... EN KOO KWAM ELK!! 
AVOND GEWOON NAAR HUlS........ 

TANTE KOOS OVERLEDEN 
OP 25 APRIL 2011 OVERLI~DTKOO&JE 
~ACOBS OP 100 ~ARIGE LEEFTI~D••• HET 
BERICHT KWAM TOCH NOG ONVERWACHT 
EEN ENGEL STERFT TENSLOTTE IET•••• 
IK HAD HAAR ·N ~AAR DAARVOOR NOG 
OPGEZOCHT IN HET VERZORGINGSHUIS 
"LA VERNA IN ALVERNA. ZE KENDE I~ 

METEE OOKAL DROEG IK I MIDDELS 
·N WITTE AARD. DE Foto rechtsond r 
HEB IK TOE VAN HAAR GEMAAKT MET 
• ZE FGEMAAKT PAASSTUK. TROTS 
VERTELDE ZE ME TOEN DAT HET, NET 
ALS VROEGER, OP HET ALTAAR KWAM 
TE STAAN. EN IN GEDACHTEN ZAG IK 
HAAR WEER.•••GOEDLACHS•••••IN DE 
BLOEME TUIN ACHTER DE PASTORIE. 
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ROERIGE TI"DEN
 
TANTE KOOS WORDT PA 
TOORSMEID IN DE WOEZIK 
....UIT DE TEKST VAN HAAR 
GETUIGSCHRIFT MAAK IK OP 
DAT TANTE KOOS ·S NACHTS 
NIET GRAAG IN NI.J EGEN 
VERBLEEF•.•.•TANTE KOOS 
WAS BANG. OOK I •.JME
GEN MANIFES EERDE DE 

SB ZICH EN ZI.J WERDEN 
STEEDS BRUTALER. TANTE 
KOOS AM DAAROM ET AA 
BOD OM PASTOORSMEID TE 
WORDEN OOK MET 2 HANDEN 
AAN.•••••BOVENDIEN KON ZE 
DAN OOK BETER VOOR HAAR 
OUDERS ZORGEN•••••••• 

Kardinaal Pacelli 
tot paus gekozen 
ROME, 2 maart - Na een conclaaf van 
twee dagen is kardinaal Eugenio Pacel
li tot paus gekozen. Hij heeft de naam 
Pius XII aangenomen. Pacelli wa 

ilatssecretaris van de vorige maaJ'l 
"0 en paus Pius XI.
 
•••_......·.c°iiverde zich ti'
 



PASTORIE 1950 
R.K. KERK (LINKS 
DE PA TORIE) ST. 
PASCHALIS IN DE 
WOEZIK - WIJCHEN. 
D pate Francisca
n n uit Atv ma h cl

den de I idlng. Later 
woond Tante Koos 
er p rmanent. Het 
kam rraam links 
stond Itljd op n. 
D paters rookte 

r hun bolknakken. 

EEN K EI MONUMENT 
mak n wa het mln t w t ik voor miJn 
Engel van 100 kon do n. Na haar dood 
In 2011 kwam Ik "bIJ de gratie gods" en 
na ERG v el moeite, In het bezit van en 
klein d I uit haar fotoarchief. Met Ig n 
materl al en h rlnn ring n prob r ik 
miJn Tant Koos nu t r v reeuwlgen....... 

Foto IInksond r; D pa toor- &0 r jaren. 
r chtsond r 70er jar n. M Jn moeder 
pose rt samen met T nt Koos op 
hun f voriete pi k.••• in de tuin van d 
pa torle; nu de nieuw begraafplaats. 

1950- KOOSJE.....NET GEEN NON 
Tante Koos droeg vaak een wltt 
blouse en een gouden k ttlnkJe 
met kruis. E n zwarte rok, zwarte 
kousen en zwart platt schoenen 





NIEUWJAARSKAART 
Tante Koo stond tot 
opzeerhogeleeftqd 
bekend om 't schoon

chrlft, ets dat niet 
v n opoe Gro nen 
kon word n gezegd. 

TOERISTENKAART 
Koosje kende 9 en va
kantl • De Identlt lts
k art A die miJn t nte 
had werd all n ge
bru kt voor buitenl nd

e bedevaartsrelz n•.•. 
De vrije dagen g bruik
te ziJ voor hulp aan b.v. 
miJn zi keliJke moeder. 
Ze p ste op ons en la 
dan voor uit h t maand.. 
bi d· ngelbew arder-• 

1966 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

IDENTITEITSKAART A 
(TOERISTENKAART) 

ANDORRA, DE BENELUXLANDEN, DE BONDS
REPUBLIEK DUITSLAND, EIRE, FRANKIWIt, 
GRlEKENL D, GROOT BRrlTANNI2 
NOORJ>..IERLAND, rrALIlt, LIECHTENSTEIN 
MONACO, OOSTENRUK, SAN MARINO ' 
E ZWITSERLAND-

Geldig tot de op bladzijde 3 vennelde datum voor, 

Deze kaart blijft eill1llndom van de Slaa. 
landen en kan Ie allen IIjde WOI'dnI ....... 

PA TOKIE WOEZIK 
Schreef Koos J cob 
ze/tnog m ar v n met 
blauwe pen op haar toe
nstenka rt. D t maakte 
voor KoosJ n.l. tn groot 
verschil. ZIJ wa er trots 
op dat z n dat gehucht 
op de p storle werkte..• 
Zij droeg tn bril met dik
ke glazen n kr g het 
bij d ambtenaar voor 
elkaar om biJ tkenm .... 
kent..geen.. Ing vuld te 
krijgen••tn IJdele Engel 



IJ BE 
eduwe van 

ft UEVE HEER KOM ME A.U.B. HALEN " 
Als kind hoorde Ik opoe dit altijd vragen in 
h r 9 b d. Ik herinner m haar ook van de 
mooie p pieren Kerststal die heel lang b eeft 
staan. Z werd verzorgd door tante Koos. 

JAC BUS JRr...,' ..~'" 

e dierbare overl dene werd g b r n 
Ie Hell.men 22 Juni 1 . en i na
 
vourZlen te zijn van het Ji. lie el
 

overleden Ie Wijchen
 
19 A ugli st us 1933,
 

On7:~ i~v nsl" p b luit gewoonlijk, 
/.e\'enllg .laren, voor hen di sterk l.jn 
tachtig jaren; wnt daarb v n anI,' h. 
last. ell ,smart. \ 'ant dan kun t de 
'ertilappl 'en \\ orclen \\ Ij vervaile.t 

en \\ gg ft:ep!. 
De f:nge. ciie mij van alle kwaml 

verlo. t heelt, zegene' deze 'nderen. 
H ~:' we~s mij inda 'hlig e11 

ged~n IllIJne Illisslagen niet. 
M1Jne kinderen, ik dank voor IIW 

1 rgen aan llIij besteed. B!ijit mij I 

gedenken in uwe gebeden bij 0 

Mijn Jesus, barmhartigheid. 
300 daK. afl. . 

Onze Vader. - Wees gegroet. 
Zij ruste in vrede! 

--Oruk P. Th. de KI jo, lVij h.n 

OVERGROOTMOEDER
 
BOVEN; IK WAS BLI.J VERRAST 
MET HAAR FOTO EN BIDPRENT· 
.JE WANT IK KENDE HAAR NIET. 

BIDPRENT.JE 0 DER; ZE STIERF 
OP M'N 20ste. OPOE WAS DE LIEF 
STE VAN ALLEMAAL..... ZE KON 
HEERLI.JK BROOD BAKKEN .. 

Ter herinnering aan 

Johanna Groenen 
weduwe van 

THEOOORUS JACOBS 

Zij werd gllbor n Ie OveMl..ell 31 j.nuori 1877, 
Na h t ontvange ven de ••cram.nten Vil" do zieken 
io z!) heengeg..n uit de Woezik 29 november 1967, 
ZII I. begraven op hol poroehlekerkhof la Wo.....lk 

2 december 1967, 

MIer dan ilO jaren h&aft onu Ii VI moeder hier 
op deze W1Ireld mogen leven. WiG .11 kunne e· 
ochrijven wot zij heeft mllegemaakt. ~ed""n en ge· 
dacht, WIJ kennen hoor a'a 'n goede, lieve en godo
dienstl e moeder. Nu zij bIj God il, zien wa het nog 
belllr in wal zij voor ono géwéaot 10. Wil zijn hoor 
denkbaar voor ell.o wat zij voor one doed, En In 
dankbDDrheld dinken Wil IDn hlDr. Ook willen we 
verder leven moer sleunend op her voorbeeld van 
goedheId, liefde en godsdienstigheid, Go de li<tve 
moeder, moge de goede God U reed. geheel bij zich 
genomen hebben en wel zo dol U kunl leven mel 
d. Vader, l.oon en Geeot In volle gloria, Goede 
k ndl....n, kleinkinderen en lomilie lIDI uw leven zijn 
zo 18 God von U verw ehl. Ik ben Jull1101Ion dank· 
b.ar vaar da liefde, di jullia mij gege.en hebl. 
BIIJrt de band onderling houden .an goedheid In 
liefde, 

Mijn Juuo, ik dank U. 



VER~AARDAGSFOT01980 

HET ZOU VOOR MIJN OUDERS 
DE LAATSTE KEER ZIJN DAT 
ZE SA EN IN WOEZIKI WIJCHEN 
WAREN, WANT "N JAAR LATER 
OVERLEED MIJN MOEDER. DE 
KLEINKINDEREN ONTBREKEN 
NET ALS IK.... TANTE KOOS I 
HET FEESTVARKEN I HET 
BLAUW IN "T MIDDEN. ZE STAAT 
TUSSEN HAAR BROER RINUS 
E HAAR ZUS TRUUS I VOOR 
DE PASTORlE....MIJN VADER IS 
DE MAN MET DE WITTE STIP••• 
EN DE EEUWIGE SiGARET•••••• 



De laatste van de orde der franciscanen die op de pastorie heeft gewoond 
was pater Jaspers, hij heeft er elf jaar gewoond heeft. Kaasje kon het 
goed met hem vinden. Door zijn ziekte is hij naar Laverna moeten gaan. 
Toen Kaasje veertig jaar op de pastorie was heeft zij van Paus Johannes 
Paulus de orde "Pro Ecclesia et Pontifice" gekregen.. 
Kaasje wil het liefst op de pastorie blijven wonen. Overdag beantwoordt 
zij nog een keer of drie de bel. Als ze uit de pastorie weg moest zou ze 
daarna niet lang meer leven, geeft ze aan. Echt ziek is ze nooit geweest. 
Haar gehoor is iets minder geworden en voor grotere wandelingen neemt 
ze de stok. 
Gezien haar leeftijd heeft pastor Oosterveer er voor gezorgd, dat de 
dagelijkse warme maaltijd via tafeltje dekje in huis komt. Er zijn 
waarschijnlijk nog maar weinig mensen van 90 die nog zelfstandig wonen. 

Een eigenschap van Kaasje die lang niet iedereen kent, is dat zij ondanks 
haar gevorderde leeftijd, nog steeds een prachtig handschrift heeft. 
Haar wens kunt u hieronder in haar eigen handschrift lezen. 
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BLOEMEN VAN MAMA 
IN EEN VAN DE FOTOALBUMS 
VA TANTE KOOS VOND IK 
GEDROOGDE BLOEMEN VAN 
HET GRAF VAN MI.JN MOEDER 
MET eN HEEL lEVE TEKST.... 
..DE eBLOEMENZUs.JESeZI.J 
NU VOORGOED VERENIGD..••. 

In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Jacoba HendTika GeeTlTUida Jacobs 
"Koosje van de pastoor" 

Zij werd in Woezik geboren op 1 april 1911, 
en overleed op 25 april 2011 op haar kamer 
in "La Verna". Op 29 april was de uitvaart 
in de Paschaliskerk van Woezik en hebben 
we haar bij de kerk begraven. 

"En wie Wil haar hier niet kennen:
 
Koosje van de pastorie?
 
Trouwer ziel bestaat er zeker
 
op de hele wereld nie'
 
Vriend 'lijk zorgend en voorkomend
 
staat zij iedereen te woord,
 
zonder aan pensioen te denken
 
werkt ons Koosje rustig voort".
 

Aldus werd Koosje in een feestlied ter 
gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan 
van de Paschaliskerk in 1989 op treffende 
wijze geprezen. VOOr al haar trouwe en 
toegewijde diensten sinds 1950 als huis
houdster en kosteres van die kerk, ont
ving zij na veertig jaar dan ook terech teen 
pauselijke onderscheiding. 

Zij was en bleefechter altijd een bescheiden 
vrouw, die ook al haar familieleden altijd 
een warm hart heeft toegedragen en als 
'tante Koos' een speciale plaats innam. 
Ze leefde vol belangstelling met iedereen 
mee. 

In november 2004 verhuisde zij naar het 
verzorgingshuis in Alverna, waar zij echt 
op haar plek was en goede en gelukkige 
jaren heeft gehad. 
Werken hoefde zij al lang niet meer, maar 
bidden deed zij des te meer. 
Zo bleef zij op een eigen manier voor 
ons allen zorgen en was zij ook hier een 
inspirerend voorbeeld voor menigeen. 

Na een val, kort voor haar honderdste 
verjaardag, werd zij niet meer de oude. 
In de Goede Week voorzien van het 
sacrament der zieken, ging zij op Tweede 
Paasdag het eeuwig licht tegemoet. 



VOOR EEUWIG SAMEN 
TANTE KOOS IS BI~GEZET IN HET 
GRAF VAN HAAR OUDERS EN VOOR 
ZIEN VAN EEN NIEUWE STEEN....... 
Foto rechtsbov n; Het graf van m·n 
grootoude met marmer dat door 
m·n bro r ~an i gel gd..... Foto on
der - 60er Jaren tant Koo n opoe 
groenen In Groe b k biJ ·n bruiloft. 

- DANK AAN PASTOR OOSTERVEEN
HI~ HEEFT SA EN MET Z·N VROUW 
ALLE WENSEN VAN DE LAATS E ~A
REN VAN TANTE KOOS UITGEVOERD. 
EN ZI~ VERDIE EN HIERVOOR LOF•••• KOO&JE VAN DE PASTORIE 

De foto uit 2012 v n het graf van tant 
Koos en m·n grootouders All s was 
voor h n was goedgekomen . 


