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Hoewel we hemelsbreed maar enkele straten van elkaar wonen, vond ik in het 
donker pas na enig gezoek en gevraag het huis van Jos en Rosalie. Ik trof Jos 
alleen thuis. Rosalie was naar de pelgrimsmaaltijd, op de dienstenveiling 
aangeboden door Hans Waegemakers. Een verwendiner , bereid door Rosalie, 
staat op de rol. Niet alleen op zondag bewegen de blaadjes aan de San Salvator 
boom! Maar dat die ook een stevige stam en wortels heeft, werd in het gesprek 

met Jos overduidelijk. 
Ik ken Jos vooral als voorzitter van SSiB. Een voorzitter, die tijdens vergaderingen perfect de touwtjes 
in handen heeft; rustig, adequaat en helder alle punten afhandelt. Maar achter die efficiënte 
competentie blijft zijn grote betrokkenheid voelbaar  bij de zaak, waarvoor hij staat: de SSiB. En die 
betrokkenheid heeft in de loop van dit gesprek grote indruk op mij gemaakt. 
 
Geboren in Delft, kwam Jos via Leiden en Leiderdorp met zijn ouders naar Den Bosch, waar zijn vader 
een functie kreeg in het onderwijs. Jos trad in de voetsporen van zijn vader. Na zijn kandidaats 
sociale geografie ging hij  full time aardrijkskundeles geven aan de RK I.V.O. Mavo en studeerde 
intussen af. Vijf- en twintig jaar lang, van 1975 tot 2000, gaf Jos er met plezier les. Hij maakte mee 
hoe de school evolueerde tot de huidige Bossche Vakschool voor Beroepsgericht Onderwijs aan de 
Hervensebaan. Hij is daar nu  geen leraar meer. In 2000 werd hij benoemd tot directeur 
Bedrijfsvoering, zoals dat officieel heet, maar als docent in hart en nieren ongetwijfeld met veel 
aandacht voor de leerlingen.  
Na die benoeming had Jos verwacht meer tijd te krijgen voor zijn hobby: het lange afstand wandelen. 
Zo’n 20 á 25 km. per dag! Hij had  zich net opgegeven als vrijwilliger bij het uitzetten van nieuwe 
trajecten, toen Maria Hoitink, alsof een engel ermee speelde, hem benaderde met de vraag  (vice ?)-
voorzitter van het parochiebestuur te worden. Na enige aarzeling deed Jos het ene en liet ook het 
andere niet na. Hij functioneert nog steeds als knoop ontwarder bij zijn wandelclub. 
  
Jos had al ervaring met parochieel bestuur opgedaan in het bestuur van de H. Geest parochie. Vanuit 
die parochie is hij ook geleidelijk aan, het was even wennen, overgegaan naar de San Salvator. 
Nu kon hij ook probleemoplosser worden bij SSiB, die vanaf de oprichting in 1992 een min of meer 
slapend bestaan had geleid. Door de maatregelen vanuit het bisdom werd echter het wakker kussen 
van dit Doornroosje actueel. Naast het bewaren van dierbare gegevens, was het zaak toekomstige 
stappen voor te bereiden en definitieve beslissingen te nemen, zoals het verlaten van het 
kerkgebouw en alles wat daarmee samenhing, financiële zaken, huisvesting, pastorale zorg en nog 
zoveel meer.  
Jos krijgt veel hulp van de medebestuursleden. Het sterke punt is, dat er geen stemming gekweekt 
wordt ten aanzien van andere partijen. ‘Zie niet om in wrok’, lijkt het devies. 
Jos voelt zich ook  zeer gesteund door de betrokkenheid van de gemeenschap. Die is heterogeen en 
dat maakt het  soms moeilijk om de goede balans te vinden tussen wensen ‘hoe dingen zouden 
moeten’ en ‘hoe dingen kunnen’.  
En hoewel het gescheiden gebieden zijn, is er ook een goede samenwerking met de pastoraatsgroep, 
die altijd vertegenwoordigd is bij bestuursvergaderingen. Omgekeerd is dat niet het geval. 
 
Jos vindt het leuk om bestuurswerk te doen. Maar in 2017 loopt zijn ambtstermijn af en is hij niet 
meer herkiesbaar. Zal er dan meer tijd komen voor wandelen of voor die andere hobby: verre reizen 
maken met Rosalie? Of dichterbij naar Edinburgh, waar een van hun drie kinderen onderzoek doet 
aan de universiteit? Of nog dichterbij naar de Efteling met de twee kleinkinderen? Wij, als 
gemeenschap zullen er maar niet teveel bij stilstaan, anders gaan we je nu al missen, Jos. Heerlijk, 
dat 2017 nog zover weg is en dat je ons nog een dik jaar over kronkelige paden leidt! 
Bedankt, Jos, voor alles wat je doet! 
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