Liefste Papa,

Liefdevolle herinnering aan

Jef Provinciael
Echtgenoot van

Maria Hoefkens
- Oprichter en erevoorzitter
van voetbalclub VC Transport Nagels Geboren te Putte op 5 juni 1934.
Ontslapen te Wilrijk op 24 maart 2020.

Je hebt een mooi en rijk gevuld leven gehad
en daarvoor zijn we heel dankbaar.
Het leek of je 2 levens tegelijk leidde.
92 uur werken per week was de regelmaat.
Jef “den IJzeren” kon alles aan. Het weekend was er
om voor de familie in de grote groententuin te werken
en allerhande bloemekes buiten te zetten. Onze kindjes
gingen hun Vokke maar al te graag helpen.
Je was hun beste vriend.
De vele mensen die je pad gekruist hebben zullen je niet
vergeten, want je was heel duidelijk aanwezig.
De grote klep die altijd klaar stond om anderen
te helpen. De organisator, de doener, altijd
op de eerste rij. De oersterke rots in de branding.
Eens je 65 was, en met pensioen, had je eindelijk een zee
van tijd voor je hobby’s. Reizen met de mobilhome,
in de tuin werken, gaan kaarten op de boerderij,
een Portoke gaan drinken in “Het Welzijn”, bij familie
een handje gaan helpen en nog zoveel meer.
Daar kon je echt van genieten. Een hartinfarct 6 jaar
geleden had je mooi overwonnen, maar je dementie
begon je leven meer en meer te beheersen.

Stilaan werd je leefwereld kleiner en kon je het meeste
genieten als je thuis was, in “Heymisse” bij ons Moeke.
Je herhaalde telkens hoe gelukkig je was omdat zij zo goed
voor je zorgde. Fietsen was de laatste maanden zowat
je enige beweging en je eens zo sterke spieren begonnen
het langzaamaan te begeven. De snelste speler op het
voetbalveld, tot je 50ste, je stopte toen met roken
omdat je werd voorbijgestoken door een twintiger,
werd een schuifelaar, voetje voor voetje.
Je geraakte niet meer tot aan de kerk. 6 weken geleden
kon je niet meer zelfstandig opstaan uit je zetel of uit je bed
en werd je opgeknapt in Sint-Augustinus.
Het woonzorgcentrum zou je nieuwe thuis worden
maar na bijna 3 weken was je terug in Sint-Augustinus.
Uitgeput door het Coronavirus. De strijd was ongelijk
en gelukkig van korte duur. Wat ik van je geleerd heb
is dat je altijd moet doorgaan, het beste van jezelf geven,
je verantwoordelijk nemen, altijd klaar staan voor anderen,
genieten als er moet genoten worden
en werken als er moet gewerkt worden.
Ik ben dankbaar dat ik je zoon mag zijn.
Je Venteke.
Carl

De familie dankt u voor uw gebed,
medeleven en steun.
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