
Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond
 
De crematiedienst vindt voor de familie plaats op maandag
20 april om 15.00 uur.

U kunt de dienst via een livestream bijwonen op:
https://dela3.plechtigheidonline.nl/login/code KC95-MW79
 

Spierings.com/condoleance



We hebbe nog ginne kòòije proat gehad.

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, 
dan is het leven rijk geweest.

Ben Jacobs
echtgenoot van 

Adrie Jacobs-van Bussel
 

✩ 8 september 1932                     † 13 april 2020

   A.J.A.F. Jacobs van Bussel
 
   Gertie van Bokhoven-Jacobs
   Rob van Bokhoven
    Ben en Rina l, Ties, Niek
    Luc en Marlou,
    Lise en Fons
 
   Charlotte Janssen-Jacobs
   Peter Janssen
    Sjors en Robert
    Max en Naomi
 
   Hans Jacobs
    Ilona en Bart 

Dit is Ben…

Liefde – lief – kus – lach – traan – trots - opi – positief – 

vrolijk – tevreden – vriend - luisterend oor – geïnteresseerd 

– echtgenoot – vader – schoonvader – opa - opa Beer – 

Keiegalmer – Lambardist – Genesiaan – biljarter – carnavals-

vierder - liedjes schrijver – zoon – broer – buurman – humor 

– zwager – levensgenieter – knipoog - PSV-fan – marktman 

– familieman - trotse Helmonder - My Way – neuriën – 

wijntje – biertje – 4711 - wijze lessen - orchideeën. 

Typische uitspraken van Ben…

Wa nun bal - meen ouw maid nor hois brenge - froemel - 

froets - un bietje veuligheid - bah bah wan un bras - uurst 

’n uurke sloape en dan te bed - ik weet van auw ok nog wel 

wa - gruwelijk - ik goh efkes nor hois moet nog bananen 

skoefele en dun hofpad dweile - da ‘k niks van oe heur - Sie 

habbe gut gekocht - ik vat minne sjees - bosche bollen - ben-

de kwoad? - we hebbe nog ginne koie proat gehad - bedankt 

voor alles - kom nog is an - tot wir is is - maar dè hi gin hoast

’n Beetje
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,

’t is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Ik zal je nooit vergeten mijn lief, Adrie


