
 
 
 

 
 

 

Betreft: Overlijden Jo van den Broek   07 december 2021 

 

Beste leden, 

 

Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op 

zondag 5 december 2021 onze bazuinblazer Jo van den 

Broek op 86-jarige leeftijd is overleden.  

 

Jo was sinds een paar maanden ernstig ziek en het was 

duidelijk dat er geen kans was op genezing. Tot vorige 

week hebben we hem kunnen bezoeken en hoewel het 

einde in zicht was waren er nog momenten met enige 

kwaliteit.  

 

Jo was sinds 2005 bij de Guld. Hij was een actief lid en 

altijd present als we moesten uitrukken. Hij was een 

uitstekend bazuinblazer met veel passie. Hij had zijn 

opleiding genoten in dienst waar hij lid was van de 

Limburgse Jagers in Venlo. 

 

In zijn jeugdjaren was hij eerder lid van de Guld als 

jeugdtamboer. Hij staat op de foto met een koperen 

muziektrom, dat moet rond 1950 zijn geweest. Ook zijn 

broers waren tamboer in die tijd. 

 

16 april 2007 is er gestemd over zijn lidmaatschap en 

iedereen was akkoord. Zijn invendelen vond plaats op 22 

april 2007. Sinds die tijd was Jo er altijd bij. Zelfs nog 

met de kermis-mis van afgelopen september. Dat was de 

laatste keer dat hij zijn bazuin geblazen heeft . . . 

We gaan Jo missen als Gildebroeder en bazuinblazer. 

 

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 11 december. Hoewel eerdere berichten aangaven dat we geen 

activiteiten meer hadden vragen we tóch, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen, met zoveel 

mogelijk leden aanwezig te zijn. Mondkapjes in de kerk en proberen 1,5 meter afstand te houden. Dat heeft 

Jo verdient met zijn inzet als Gildebroeder en bazuinblazer 

 

09.45 uur Verzamelen op het Oranjeplein in Middelrode 

10.15 uur Opstellen in 2 rijen aan weerszijde van Julianastraat 

10.20 uur  Begeleiding van de rouwstoet, 4 Gildebroeders naast de lijkwagen 

10.30 uur Aanvang mis, die wordt voorgegaan door onze Gildeheer Frank van Roermund  

Na de mis: Protocol uitvendelen, pannenkoek, uitblazen met de bazuingroep  

  Begeleiden Jo tot een stukje op de Driezeeg en dan wijken naar 2 zijden 

De familie begeleidt Jo naar het kerkhof. 



 
 
 

 
 

Wij gaan terug naar het Oranjeplein en vandaar met de auto’s naar Den Durpsherd 

Voor een kop koffie. Mondkapje en QR code verplicht.   

Wij hopen dat ondanks deze rare tijden we onzen Gildebroeder zo traditioneel mogelijk kunnen begeleiden, 

dat heeft hij zéker verdiend. En we willen daarnaast ook alle Gildebroeders- en zusters de kans geven hem 

een laatste groet te brengen. 

 

Is geen verplichting, het volste begrip als iemand liever thuis blijft. 

 

Met vriendelijke Gildegroet, 

De Overheid  

 


