
Veel heb je ons gegeven 
veel heb je voor ons betekend 

plotseling uit ons leven gedreven 
blijf je in onze harten leven. 

Wilhelm Sjoerd de Jong 
"Willy" 

Willy is geboren in Losser op 30 augustus 1940 
als oudste in een gezin van 4 kinderen. 
Toen hij 7 jaar was verloor hij zijn vader, en 
vanaf die tijd moest hij al volop thuis meewer
ken. 
Hij kwam Miny tegen in de 'Lutter Vereniging' 
en ze trouwden op 26 oktober 1963. Voor Miny 
was hij een geweldige man waar ze altijd van 
op aan kon. Niets was hem teveel. Na het 
huwelijk volgden al snel 2 zonen die mochten 
genieten van een zorgzame vader die altijd 
voor hen klaar stond. 
Hij was gek op z'n kleinkinderen en hij onder
nam veel met ze zoals voetballen, spelletjes 
spelen en ze meenemen naar 'de Hutte' op 
Drieland. 

Als schilder heeft Willy menig kamer geschil· 
derd en behangen. Jarenlang ging hij op de 
fiets met de verfpotten aan het stuur en de lad
der op de schouder naar de klanten toe. 
In zijn werk kon hij zijn energie kwijt en vond hij 
voldoening. 
Willy was een man van weinig woorden en hij 
had een positieve kijk op het leven. Hij hield 
van het buiten leven en was het liefst in de 
natuur. 

In 1976 bouwde hij eigenhandig het huis waar 
hij zich thuis voelde en waar hij intens van kon 
genieten. De tuin was zijn grote hobby. 

Volledig onverwacht werd hij op 18 maart 2005 
uit het volle leven van ons weggenomen. 

Willy, bedankt dat je er altijd voor ons was en 
dat we altijd op je konden rekenen. Je was een 
lieve man, een zorgzame vader en een lieve 
opa. Je was trots op ons, en wij zijn trots op jou. 

Dank voor uw steun en medeleven. 

Miny 
Erik en Renate 
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