
Getuigenis en afscheid van Joyce aan haar zusje, mama en papa.  
 
Toen Nic en ik vorige week om half 6 ’s 
nachts de politie van Gent aan ons deur 
kregen, is mijn nachtmerrie begonnen. 
 
Een mevrouw van slachtofferhulp zei:  
“Ik vrees dat ik slecht nieuws voor u heb 
Joyce, zowel uw beide ouders als uw zus zijn deze nacht omgekomen in 
een woningbrand. “ 
Vol ongeloof, woede en angst begon ik te roepen en huilen en in de armen van 
mijn vriend Nic, want dit kon allemaal niet waar zijn.  
In allerijl vertrokken we volledig overstuur naar huis, totaal onwetend over 
wat ons daar te wachten stond.  
 
Toen ik in mijn straat aankwam, zag ik vele familieleden staan.  
Zo snel ik kon, rende ik naar iemand van mijn familie die me moest vertellen 
dat het allemaal niet waar was. Ik werd overstelpt door zoveel gevoelens dat 
ik in elkaar zakte. Dit kon en mocht niet waar zijn.  
Mama, papa, Lynneke en Zietje, nog steeds dringt het niet tot me door dat ik, 
terwijl ik deze tekst lees, afscheid van jullie ga moeten nemen.  
 
De nachtmerrie werd meer en meer realiteit toen ik zag dat er van ons warme 
nest helemaal niets meer overeind stond. Heel ons huis, alles.. gewoon weg.  
Hoe kan dat nu? 



Mijn lieve gezin dat mijn wereld, mijn leven, mijn alles is, werd zomaar ineens 
van me afgenomen. Duizenden vragen, gedachten, beelden, en gevoelens raasden 
door mijn bevende lichaam.  
Dit kan en mag niet!  
En nu?  
Hoe moet ik nu verder?  
Hoe kan ik verder zonder ons papa, mama, lynneke en zietje?  
Mijn vertrouwde omgeving, mijn warm nest ligt helemaal plat. Alles wat ik zo 
lief had is weg.  
Wat moet ik nu toch doen zonder jullie??  
Waarom moesten jullie mij hier alleen achterlaten, want het enige dat ik wil is 
bij jullie zijn!!  
 
Mijn lieve mama,  
 
Weet je nog mama hoe ons Lynn, ons Ellen en ik zo hard zaagden voor een 
hondje? Na jaren lang zagen, gaf je dan toch toe maar je stond erop dat we er 
zelf alles voor deden.  
De blik op je gezicht toen we ons Zita voor de eerste keer mee naar huis 
brachten, zal ik nooit vergeten. Je mag er niet van weten. Nog geen dag later 
was je er helemaal weg van. Ons Zietje, en wij trouwens ook wisten precies 
waar we moesten zijn om verwend te worden.  
 
Iedereen die je goed kent, wist wat voor een feestbeest je was. Hoe later op 
de avond, hoe zotter. Voor zovele was je hun zotte Greet die ze niet wilden 
afgeven.  



Mama, je was steeds optimistisch, behulpzaam, vriendelijk en oooh zo 
nieuwsgierig.  
Iedereen hier hoort je nog zeggen:  
“En? Wa nieuws? “ ,   of  “ Yooow, saluu dag hè”.  
Je was zo’n meelevend persoon, steeds zo bezorgd om alles en iedereen, maar 
vooral om ons Lynneke en mij. We mochten zeker niets te kort komen. En dat 
hebben we nooit gehad mama.  
Je was ook zo geduldig met ons, maar vooral met ons papa. Je hield hem met 
zijn voeten op grond. Wat jij voor mij deed mama, kan ik hier niet samenvatten. 
Ik heb de beste mama gehad die ik me maar kon wensen, 
maar ik wil niet dat je weggaat.  
Ik wil onze zondaguitstapjes niet opgeven want ik heb je nodig.  
Ik wil nog verder met ons Lynn lachen wanneer jij, al lachend, een poging aan 
het doen was om iets te vertellen dat je grappig vond, maar eigenlijk helemaal 
niet grappig was.  
Dat hebben ons Lynn en ik van je overgenomen denk ik mama, al vooraf hard 
lachen met onze eigen mopjes, die eigenlijk niet zo grappig zijn.  
 
Je wilde alles altijd heel netjes, hoe dikwijls je wel niet met de swiffer door 
het huis ging was onvoorstelbaar. Ons pa en ik zeiden zelfs dat je “weer bezig 
waart met je hobby swifferen”.  
De uitspraken zoals: “Lynn, ruimt u kamer op!” 
Of: “ Joyce trekt u broek op!”  of :  “Zita wandelen?”  En: 
“Daaaannyy”, kan ik nu niet meer horen. Je kan mij en vooral ons Annemie 
niet meer 5 keer per dag bellen of smse.  
Mama, jou lach, jou stem, jou geur, jou aanwezigheid, jou vrolijkheid, maar 
vooral je liefdevolle blik naar me zal ik nooit vergeten. Ik zie je zo graag.  



 
Lieve papa,  
 
Weet je nog papa hoe ik als klein Joyceke dat ik bed lag steeds riep: “ I love 
youuu! Waarop jij antwoordde: “Love you tooooo! “ En ik dan weer: “Ni 
weggaan hè!” en jij dan weer : “Neeeee!”  
In ons gezin heb je ons Lynn en mij streng opgevoed. Streng maar o zo 
rechtvaardig.  
Dankzij jou en ons mama ben ik een werker en een harde doorzetter geworden.  
Dankzij jou blijf ik mijn standpunten steeds verdedigen en geef ik niet op. Op 
dat gebied ben ik een echte Jansens hè pa, waarop jij me dan een knipoog zou 
geven.  
 
Door je ervaring in de muziekwereld leerde je ons Lynn en mij heel veel oude 
klassiekers. Vroeger werd ik elke zondag wakker door jou gezang, jij die mee 
zong met een kleinkunst CD. Ik sprong dan uit men bed zodat ik samen met 
jou kon zingen.  
 
Papa, een grotere voortrekker en sfeermaker kan ik me niet voorstellen.  
Je zat boordevol creatieve ideeen die je zelf allemaal wilde verwezenlijken.  
Je nam steeds het initiatief en jou aanwezigheid was steeds door iedereen 
geweten.  
Je kon niet stilzitten en was steeds actief betrokken bij verschillende 
evenmenten. Meestal regelde je deze zelfs zelf. Altijd bracht mijne papa of 
onzen Daan voor de familie leven in de brouwerij. 
Mijn papa is rechtuit en recht door zee. Ik ben zo er zo trots op. 
 



Uitspraken zoals “hebdet al gehoord?” Waarop ons Lynn en ik dan naar 
elkaar keken en antwoordden: “Van de zeven de zeven” zijn mopjes die je 
iedere dag wel eens maakte.  Of  “èèèèèècht ni”  hoorden we ook meerdere 
keren per dag. Maar niemand kan dat zeggen zoals jij dat zei papa. Ook onze 
Zita had haar speciaal plekje bij u, in u armen of tussen jou en ons mama in de 
zetel.  
 
Je hielp me bij alles en ik probeerde jou en ons mama zo trots mogelijk te 
maken.  
Wa moet ik nu doen papa?   
Wie moet er nu de foto’s trekken?  
Ik heb je zo hard nodig.  
Ik zal altijd aan je denken, maar vooral wanneer ik een vliegtuig zie 
Jou liefdevolle blik, mopjes, doorzettingsvermogen, karakter, directheid en 
glimlach zal ik nooit vergeten.  
Love you.. 
 
Lynneke, 
 
Weet je nog toen je nog kleiner was? Je ging op het salontafeltje staan en 
begon daar één van je onnozele “movekes” te doen. Waarop wij dan wel eens 
zeiden: “’t is weer tijd voor haar pilleke”  
Je was zo’n spring int veld, een opgewekte zotte doos die heel de sfeer in ons 
gezin bepaalde.  
Lynneke, ons Lynneke, mijn klein zuske. Waarom? Ik mis onze zuster ruzies, 
maar natuurlijk ook onze zusterliefde nu al. Zoals elke zussen maakten wij ook 
wel eens ruzie, maar dat was enkel omdat we elkaar zo graag zagen. 



Je had zo veel talenten en creatieve ideeen. Je was speels, huppelde en dansde 
heel de tijd rond in huis.  
Je was steeds de zonnsetraal in ons gezin, maar ook in heel onze familie en bij 
jou vrienden. Hoe kunnen we jou nu laten gaan? Ik wil je niet laten loslaten.  
 
Het doet me deugd om te weten dat je naar me opkeek, maar ik keek ook op 
naar jou. Je begon dezelfde muziek te luisteren, dezelfde kleren te dragen en 
nam typische gedragingen van me over. De dingen die ik niet luste, luste jij 
ook niet.  
Ik probeerde een zo goed mogelijke zus voor je te zijn. Dat je in mijn 
voetsporen trad door Jeugd en gehandicapten zorg te studeren, deed me goed. 
Je vroeg me vaak om hulp en ik heb je maar al te graag geholpen.  
Ik kon je niet zien wenen want zoals ons Annemie zei: “Als jij weent, ween ik 
mee” en als jij lacht, lach ik mee.  
 
Lynn, ik denk dat je nog niet half weet hoe hard ik wel niet naar je opkeek. Jou 
enthousiasme, gekheid en vrolijkheid zijn voor mij zo’n groot gemis.  
Het doet me echt zo’n pijn dat ik jou, ons zita en ons ma en pa nooit meer zal 
kunnen zien en vasthouden. Dat wij nooit meer met ons vier in onze kosterbus 
zullen meezingen met jezus Christ superstar of eender welke andere cd terwijl 
ons Zita op onze schoot zit. 
Geen enkele disneyfilm zal nog hetzelfde zijn zonder jou naast mij in de zetel. 
Ik wil onze disney liedjes niet alleen zingen Lynn.  
Door dit alles moet je zoveel achterlaten, mij en Nic, je familie en liefste 
vrienden, maar vooral je grote liefde Mike.  
Ik beloof Lynn, dat ik goed voor hem zal zorgen en hem echt niet in steek zal 
laten.  



Afronding 
Ik ben zo trots op jullie allemaal en ik hoop dat jullie allemaal weten dat jullie 
mijn wereld waren.  
Ook Nic en Mike werden door jullie gezien als “Onze Nic” en “Onze Mike”. 
Wij met zen 6 en ons Zita waren zo’n hecht gezin, waar ieder van ons zich 
thuis voelde.  
Hoe het nu verder moet met mij weet ik echt niet.  
De leegte die ik nu voel zal nooit opgevuld raken.  
Onze familie en jullie vrienden zullen jullie nooit vergeten en al de herinneren 
zo hard koesteren. Want iedereen heeft jullie lief!! 
 
Mama, papa, lynneke en zietje, waarom moeten jullie nu weg van mij?  
Ik heb jullie nodig.  
Ik wil hier niet alleen op een eiland achterblijven. 
Ik wil bij jullie zijn.  
Blijf bij me want ik hou zoveel van jullie!! 
Bedankt voor alle liefde die ik van jullie kreeg. 
Ik ben wie ik ben dankzij jullie. 
Wij zullen nooit meer dezelfde zijn zonder jullie. 
Ik ga jullie allemaal zo hard missen, maar jullie zijn voor eeuwig en altijd bij mij.  
 
Als laatste Gunst zou ik graag aan iedereen vragen om hen alle drie een 
Applaus te gunnen want dat hebben ze echt wel verdiend !!!  Dank U wel 
allemaal.  
 
 
Joyce Jansens        13 augustus 2009 


