
t "Of wij leven of sterven, 
Hem behoren wij toe". 

(Romeinen 14, 8) 

Met veel liefde en eerbied willen wij blijven denken 
aan 

Hermanus Johannes de Jong 

sinds 22 september 1949 echtgenoot van 
Anna de Jong - Plomp. 

Hij werd op 6 november 1922 te Mijdrecht gebo
ren. In de avond van 1 januari 1998 overleed hij te 
Mijdrecht; hij werd voorzien van het H. Sacrament 
van de Ziekenzalving. We hebben hem op 6 janu
ari, na de plechtige Requiemmis in de 
Parochiekerk van het H. Hart van Jezus te 
Vinkeveen, begeleid naar zijn rustplaats op het r.-k. 
gedeelte van de Algemene Begraafplaats De 
Ronde Venen te Wilnis. 

Nu we zo plotseling afscheid hebben moeten 
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa, zijn we bedroefd maar ook heel dankbaar. 
We gedenken hem als een man, die met heel veel 
liefde gezorgd heeft voor zijn gezin. De beginpe
riode van ons huwelijk en ons gezin was een tijd 
van opbouw: het waren jaren van hard werken. 
Door samen de handen ineen te slaan zijn het heel 
goede jaren geworden. 
We konden altijd een beroep op hem doen. Hij gaf 
ons vaak z'n goede, nuchtere, raad mee, maar hij 
wees ons ook altijd op onze eigen verantwoorde
lijkheden in het leven. Voor zichzelf was hij 
bescheiden. 

De kleinkinderen herinneren hem als een échte 
opa, die oprechte belangstelling voor hen had en 
die genoot als het hen goed ging. Je kon met hem 
lachen. Hij voelde zich ook een dankbaar mens: hij 
was blij dat hij de kinderen op hun bestemming 
mocht zien en dat hij het zo goed had samen met 
ons. Als gelovig mens leefde hij in het besef dat 
God zorg voor hem had, ook toen hij de laatste tijd 
lichamelijk en geestelijk moe werd. We merkten 
het aan hem: "Pa heeft geen kracht meer". 
Maar hij vond wel de kracht om vertrouwvol zijn 
handen te blijven vouwen, om Onze Lieve Heer te 
bedanken voor alle goede dingen in het leven. We 
weten dat het leven met het sterven verweven is. 
Zijn sterven is plotseling. Zeker voor moeder is dit 
hard. Maar in ons hart voelen we allemaal, dat we 
dankbaar mogen zijn. Het is zo goed. 
Lieve pa, allerliefste opa, ... bedankt voor alles! 
We bidden dat je nu gelukkig mag zijn in het Huis 
van de levende Heer, in die serene plaats van ver
kwikking, vrede en rust, want: "of we leven of 
sterven, Hem behoren wij toe". 
In Hem zijn wij blijvend met elkaar verbonden. 

Heer onze God, geef dat het eeuwig Licht 
hem mag verlichten in uw hemels Vaderhuis. 
En mogen wij samen inspiratie blijven putten 
uit zijn liefde en zijn leven voor ons. 

Voor uw belangstelling en medeleven, op welke 
wijze ook betoond, zijn wij u zeer dankbaar. 

A. de Jong - Plomp 
kinderen en kleinkinderen 

Mijdrecht, februari 1998. 


