
O, wie hebt ' t good, God, meer bint nich 
content 

Geluk kö'j met geld ja nich kopen 
Zöl armood zoas wie dèn vrooger hebt kend 
en waorower wie ' n biebel heurt roopen 
öns nich méér baat doon met ' t oog öp 

't end? 

Het löp no teggen Paosken. Wodt 't dan in 
öns !echt? 

Of kö'w van de eeuwen nich leren 
wat God ons zo vaak in 'n bie bel hef zegd 
en blief wie te hoop o bstineren? 
hao'w opstaan oet ' t duuster. Is dát nich 

terecht? 

Hier zit wie dan, God -protestant, ka tteliek -
heel stil in het zondagse duuster 
Wie wilt hier vandaag in Oew basiliek 
beloven wat better te luustern 

Or schien t weer wat leuch t deur de ramen, 
leu, kiek! 

overgenomen uit " Bellen blazen" 
van Rein Heerink 

een gedeelte van het lievelingsgedicht 
van vader. 

As;--~~ -

Dit is mijn laatste woord: 
Ik heb U lief gehad 



In dankbare herinnering aan 

EDUARD HENDRIKUS DE JONG 

echtgenoot van Maria Theresia ten Voorde. 

Hij werd geboren op 27 augustus l 920 
te Enschede en stierf na een langdurig 

ziekbed op 18 september 1984. 
De H. Eucharistieviering vond plaats in de 
Kerk van O.L V. van de Allerh. Rozenkrans 

te Glanerbrug. 
Hierna volgde de crematie op 21 september 

d.a.v. in het crematorium "Enschede" te 
Usselo. 

Vaders laatste wens was bij ons thuis temid
den van zijn gezin te sterven. 
Zijn zware ziekte heeft hem en ons over
vallen. Samen met moeder en kinderen had 
hij zo graag nog van zijn leven willen genie
ten en hen terzijde willen staan. 
Vader was een hard werkend en plichtsge
trouw in de eerste plaats zorgen voor zijn 
vrouw en kinderen. 
Ook weren namen in zijn leven een belang
rijke plaats in. 

Hij was een aktieve en gewaardeerde sport
vriend in vele verenigingen. 
Wat voor ons tastbaar achterblijft, zijn vele 
van zijn creatieve werkstukken, die hij met 
grote inzet en een warme liefde voor de na
tuur heeft gemaakt en voor ons achterliet. 
In diep geloof besefte hij, dat elk mens maar 
klein blijft en God het laatste woord heeft. 

Wij danken U allen hartelijk voor het mede
leven tijdens de ziekte en de belangstelling 
bij het afscheid. 

M.Th. de Jong - ten Voorde 
Kinderen en kleinkinderen. 


