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Het moeilijkste van sterven is het afscheid 
nemen. 
Afscheid nemen van alles wat mij dierbaar is. 
De psychische pijn was daardoor ook het 
ergste. 
Juist omdat ik hen die mijn leven zo waarde
vol maakten hier achterlaat. 
Het leven, een geschenk van mijn ouders die 
me een onbekommerde jeugd bezorgden, 
gaf me veel om dankbaar voor te ziJn. 
Hun liefdevolle opvoeding en begeleiding, hun 
omgang met voor- en tegenspoed, dit had ik 
graag aan mijn jongens door willen geven. 
Dat moet ik nu aan anderen overlaten. 
In mijn Edu vond ik kracht liefde en trouw 
dit werd bevestigd door d~ uit onze li efd~ 
geboren kinderen, Bertjan, Hummeltje en 
Lars, 'mijn mannen', mijn trots, mijn geluk. 
Mijn geluk begon te wankelen toen de ziek
te zich vorig Jaar openbaarde, maar b leef 

overeind door zoveel vertrouwen en steun 
om mij heen. 
Ik hoop dat al die mensen die mijn ziekte 
probeerden te verlichten, hun steun en liefde 
zullen blijven geven aan Edu, Bertian, Lars 
en mijn papa. 
Na dit leven is er een nieuw bestaan dat ge-
loof ik en dat weet ik. ' 
Er komt een weerzien met m11n zoon 
Hummeltje, met mijn te vroeg overleden 
mama, en alle anderen die mij voor zijn ge
gaan. 
Vanaf nu verlaat ik dit aardse bestaan. 
Maa~ ik hoop in JUiiie midden te blijven, door 
wat tk was en wat ik zei. 
En __ heb vertro~wen dat waar 1k heenga ik 
alt11d over JUiiie zal waken, begeleiden en 
kracht zal geven. 

Ellen de Jong-Nijhof 

Wij bedanken u voor uw medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en overlijden van 
mijn lieve vrouw Ellen, en onze zorgzame en 
onvergetelijke mama. 

Eduard de Jong 
Bertjan 
Hummeltje t 
Lars 

Hengelo (0) 


