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In liefdevolle herinnering

JO COCU

echtgenoot van
Marie Cocu-Noy

* Cuijk, 26 december 1928
† Mook, 16 augustus 2022

Jo was een lieve vader en trotse opa, een zorgzame 
en rustige man, die graag onder de mensen 
was. Hij groeide op in Cuijk in een gezin van 10 
kinderen, waarvan 2 jong gestorven zijn. Toen 
zijn vader overleed, kwam Jo terug van dienst uit 
Nederlands-Indië en ging aan het werk als lasser. 
De meeste jaren van zijn arbeidzame leven heeft Jo 
bij Smit Ovens in Nijmegen gewerkt. De contacten 
met de veteranen van Nederlands-Indië heeft hij 
heel zijn leven onderhouden en de herdenkingen 
bezocht.
Op 30 april 1960 trouwde Jo met Marie. De eerste 
jaren woonden ze nog in Cuijk, waar hun zoons 
Adri en Theo zijn geboren. Eenmaal woonachtig 
in de Antoniusstraat in Mook werd hun dochter 
Lucie geboren. Nichtje Lucie was er kind aan huis 
en is altijd deel van het gezin gebleven. Jo was een 
hardwerkende man, die daarnaast ook tuintjes 
onderhield om de kinderen wat extra’s te kunnen 
geven. In de vakanties ging het gezin naar de 
camping in Arcen of Sevenum. 
Twee grote passies van Jo waren muziek maken 
en vissen. Veertig jaar is hij lid geweest van de 

Harmonie in Cuijk, waar hij de dieptrom sloeg. 
Vijftig jaar van Visvereniging ’t Mokse Broek waar 
hij ook medeoprichter en erelid van was. Thuis in 
de garage stonden zijn visspullen en gereedschap. 
Dat was zijn heiligdom, waar Jo veel uurtjes in 
klussen kon. De tuin lag er altijd netjes bij met veel 
gekleurde bloemen, waar hij zo van hield. Als lid 
van de vrijwilligersgroep van het kerkhof hield hij 
ook daar alles netjes bij. Jo zocht ook vaak de stilte op 
in de bossen. Dan nam hij Milo, de hond van Lucie 
mee, en kon uren wegblijven en genieten. Van zijn 
3 kleinkinderen genoot hij volop en Jo bereikte 
de gezegende leeftijd om ook overgrootvader te 
worden van 2 achterkleinkinderen. Trots was hij op 
elk van hen.  
Vijf maanden geleden kwam het onverwacht 
slechte bericht van uitgezaaide longkanker. 
Pas enkele weken geleden begon hij zich ziek te 
voelen. Net in die tijd gingen Jo en Marie verhuizen 
naar een kleinere woning aan de overkant van de 
straat. Jo heeft van iedereen nog afscheid kunnen 
nemen met een laatste woord en gebaar. Hij heeft 
na een ziekbed van een week dapper het leven los 
kunnen laten.  

Wij willen een ieder van harte bedanken voor alle 
blijken van medeleven en steun in de laatste weken 
van Jo zijn leven en bij zijn overlijden. Fijn dat u bij 
de afscheidsdienst was.
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