


Lieve Jeroen, 

Herinnering aan 

Jeroen 
* 4 maart 1976 

t 12 augustus 1999 

23 Jaar geleden kwam Jeroen ons verblijden, 
maar zoals je was liet je eerst ons Mas voorgaan 
in het leven. 
Een lief, krachtig kereltje om van te houden en 
vervolgens nooit meer los te laten. 
Jullie waren een mooie tweeling, altijd samen. 
Zei fs ziek worden deden jullie samen. 
Je groeide op en de herinneringen daaraan zijn 
zo ontelbaar, dat past niet in één samenvattend 
schrijven. Je kreeg een fijne baan in een beroep 
waar je ook een stukje eigen in kon leggen, 't 
schildersvak. Trots als 'n pauw met complimen
ten die je kreeg van de cliënten. Je kon afspraken 
maken die je weleens vergat. Maar het was jouw 
kracht en charme toch geliefd re blijven bij 
velen. 
Je hield van uitdagingen, snelheden en grenzen 
verleggen, zonder daardoor op de voorgrond te 
treden, hoewel je ook wel onzeker en terughou
dend kon z ijn. Je was een kei in het halen van 
snelheden. Op de fiets een straatlengte op je 
achterwiel rijden was voor j ou heel gewoon. 
Je wilde crossen, racen, skiën, en was er één van 
de besten in. Muziek was jouw emotie. 

Je had nog zoveel avonruurlijke plannen met je 
allerbeste maatje Koen. Je nieuwe auto met een 
prachtige stereo die alles verlichtte, werd tevens 
de grootste duisternis in jouw en ons leven. 
Jeroen, de lietäe die je gaf en nu achterlaat, is 
onvergetelijk. Je was, je bent en blijft een oog
appel van heel veel van ons. 

Dag maatje, dag lieverd. 

Pa, Ma, Mascha 

Lieve Jeroen, 

Vanaf het allereerste moment dat wc het licht 
van het leven zagen, waren we samen. Samen 
jarig zijn, samen naar school. Kijken wie het 
beste was en de meeste stickertj es van de juf had 
verdiend. Samen waren we ook als we alleen 
waren. Zonder woorden voelden we elkaar pre
cies aan. Een deel van mij ben jij, een deel van 
jou ben ik. Dat deel van mij gaat nu met jou mee, 
zodat ik altijd bij je kan zijn. Dat deel van jou 
wat in mij zit, z iet mijn leven hier verder met jou 
altijd in mijn gedachten. 
Zo gaan we samen verder, altijd en overal!!! 

Dag lief broertje, tot ziens. 
Mascha. 

Lieve mensen, bedankt voor jullie steun in deze 
voor ons zo moeilijke dagen. 

Wout, Nanny, Mascha 


