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In dankbare herinnering aan 

HENRICUS WILHELMUS 
JOSEPHUS DE JONG 

echtcenoot van Maria Catharina Rode 
Geboren op 2 maart 1906 te Raalte, overleden 

te Almelo op 8 januari 1984. 
De uitvaart en begra!enis hebben plaats ge
vonden op 11 januari 1984 te Almelo. 

Vredig Is hij gestorven: In overgave aan wat 
onomkeerbaar was. 
Zijn ziekte was hevig, zijn dood kwam snel. 

Voor veel pijn en moeite Is hij gespaard ge
bleven. Samen met zijn vrouw beleefde hij 50 
gelukkige huwelijksjaren 

Op 30 september 1983 hebben ze dat nog 
feestelijk mogen gedenken. Hij was een gewone 
man onopvallend deed hij, wat hij meende te 
moeten doen. 
Met con groot plichtsbesef, on met gevoel 
voor verantwoordelijkheid wijdde hij zich aan 
zijn werk. Met grote regelmaat was hij te 
vinden bij "zijn" voetbalvereniging Heracles. 
Met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn klein· 

kinderen deelde hij zijn leven: in trouw en 
toewijding en mot gevoel voor rechtvaardig· 
heid. Hij was geen man van veel woorden. 
Zijn kracht lag in het gewone doen, in het 
kleine, in het gezellige ook, dat hij thuis. bij 
zijn kinderen, en bij zijn vrienden kon vinden. 
Hij vroeg niet om medelijden, en had er moeite 
meo om anderen lastig te vallen met zijn 
zorgen en verdriet. 

Geweldig fijn was net dat hij thuis kon blij· 
ven tot het einde toe; dat ll.IJ, omringd door de 
liefdP van z1Jn vrouw en JOnaeren Kon ster· 
von, en dat hij samen mot hen, het sacrament 
van de zieken heeft mogen vieren. 
Nu is hij uit ons midden weggenomen, en 
reikt onze zorg nu" meer. 

Uit onze handen geven WIJ nem over In de 
handen van de levende uod, op wie hij altijd 
hoeft vertrouwa, en tot w1e ll.IJ, volhardend 
hooft gebeden, heel ZIJD leven lang. 
Bij hem zal bij rust vtnden, geborgenheid en 
vrede. Want bij hem is al het oude voorbij. 
Genieten zal hij, van de warme liefde waarmee 
God hem omnngt. 
Lieve man, vaaer en opa, rust zacnt, voor 
altijd. 

Voor uw blijken va.n belangstelling en meeleven 
bij het afscheid van onze 11eve man, vader 
en opa, zeggen WIJ u oprecnt dank. 

Mevr. M. c. de Jong · Rode 
Klllaeren en klelllklnderen 


