


Gedenk in Uw gebild 
HEINRICH WILHELMUS 

JOHANNES DE JONG 
weduwnaar 1>an Maria Krutho.tf 

Geboren 8 mei 1895 te Lonneker en 
overleden te Enschede op 25 mei 1977 
na voorzien te zijn van de Sacramen· 

ten der zieken. 
V a,mit het kerkje van Dolphia is hij 

op 28 mei d.o.v. begraven op het • 
r.k. kerkhof Gronausestraat Enschede. 

Op Pinksterzaterdag vertrouwden wij 
zijn lichaam aan de schoot der a11rde 
toe. Als christen weten we, dat de Hei
lige Geest, de Geest van Jezus, die neer· 
gedaald is over de Apostelen, de licba· 
men van de gelovigen eens weer bezie
len zal. Onze dierbare overledene wilde 
steeds "met Jezus" zijn. 
Zo beleefde hij het schriftwoord : 
,,Arbeid als een goed aoldaat van Chris· 
lus Jezus" (2Tim.2,3) 
Ja, •••• voor krijgsdienMt had hij een 
bizonder plaatsje in zijn hart. Tot zijn 
hoge ouderdom zag hij met voldoening 
terug op zijn soldatentijd. - Daarom 
zullen de woorden van St, Paulus, met 
betrekking tot 's mensen levensstrijd 
_hem wel bizonder getroffen hebben. 

Zo schrijft ile 11postel in 't 6e hoofdstuk 
van de Brief aan de Ephesiers in de 
verzen 13 tot 17: 

,,Grijpt naar de wapenrusting Gods, 
Op dan I Uw lenden omgord met de 
waarheid en het pantser der gerech• 
tigheid om, de voeten geschoeid met 
bereidwilligheid v. d. Blijde Bood
sch11p vnn vrede, het schild des ge
loofä steeds voor u uit, grijpt naar de 

, helm des beils en het zwa11rd van de 
Geest." 

Heinricb de Jong toonde zich niet 
slechts een hoorder van 't woord, maar 
wilde dit ook steeds beleven. Daarom 
hopen en vertrouwen wij, dat hij de• 
zelfde apostel nu mag nazeggen : 

,,De goede strijd heb ik gestreden, 
de wedloop volbracht, het geloof be
waard. - Van nu af ligt voor mij de 
kroon der gerecbHgbeid gereed, die 
de Heer, de rechtvaardige Rechter, 
mij schenken zal." (2 Tim. 4) 

Ja, moge God spoedig zijn overgroot 
loon zijn I Moge deze SOLDIJ hem nu 
spoedig worden uitgekeerd. 
Mijn Jezus barmhartigheid. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Familie de Jon(l 


