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Een liefdevolle herinnering aan

Jef Habets

Geboren in Heeswijk, 12 juni 1964
Overleden in Heythuysen, 28 december 2019
Jef is geboren op 12 juni 1964 in Heeswijk, als tweede kind
in een warm gezin met nog drie kinderen: Paul, Ben en Mir.
De eerste twaalf jaar van zijn leven waren harmonieus en
zorgeloos. Jef hield toen al van het buitenleven en hij had een
hechte vriendenclub met wie hij graag sportte, samen met zijn
broers Paul en Ben. Toen in 1976 zijn vader overleed, voelde
Jef een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn
jongere broer en zus. De rol die hij toen op zich nam, vormde de
basis van zijn grote verantwoordelijkheidsgevoel en zorgzaamheid
in zijn verdere leven. Van zijn ouders kreeg hij mee dat hij van
het leven mocht genieten. Hij was lid van Prometheus, waar
vriendschappen voor het leven zijn gevormd. Hij heeft genoten van
zijn studententijd in Maastricht, waar hij de liefde van zijn leven,
Cyrille, ontmoette met wie hij in 1997 trouwde en vier kinderen
kreeg: Myrthe, Loek, Nienke en Peek. Hij was heel trots op zijn
kinderen en met z’n zessen vormden zij een hecht gezin.

Na zijn studie Geneeskunde en werkzaamheden in Indonesië en
Zimbabwe, vestigde hij zich in 1998 als huisarts in Heythuysen.
Jef had hart voor zijn patiënten en was een harde werker. Je zag
hem regelmatig door weer en wind fietsen op weg naar zijn
patiënten, soms zelfs ’s avonds laat. Hij was trots op zijn praktijk en
wat hij bereikt had met een fijne groep van vaste personeelsleden.
In 2008 maakte hij een moeilijke periode in zijn leven door.
Omringd door familie en vrienden lukte het hem de draad weer
op te pakken en het leven weer te vieren. Hij was gelukkig en vaak
proostte hij samen met Cyrille op ‘het leven, de liefde en de leut’.
Het onverwachte overlijden van zijn lieve moeder Carina op
20 november 2019 bracht hem uit zijn evenwicht, waardoor hij de
grip op zijn gedachten kwijtraakte. Hij overleed op zaterdag
28 december 2019.
Lieve Jef, allerliefste papa, wij houden van je en zullen
al je levenslessen met ons meedragen.
Je leeft voor altijd in ons hart en we zullen je enorm missen.
Rust zacht.
We danken u voor uw warme belangstelling en aanwezigheid.
Cyrille, Myrthe, Loek, Nienke en Peek

