
Extra Nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude, 3 april 2022

In deze nieuwsbrief:
Overleden: Gina de Jong - Müller

Overleden Gina de Jong - Müller

(22 juli 1936 - 30 maart 2022)

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,

als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal, om die ene te groeten

die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,

schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan –

zeven maal om met zijn tweeën te staan.

(Ida Gerhardt – 1966)

"Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor vele anderen mocht betekenen, is overleden

mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, humorvolle schoonmoeder en toegewijde oma."

Dat staat op de kaart van Gina de Jong - Müller.

Gina was echtgenote van Piet, moeder van Christa en Ellen en grootmoeder van Carlijn,

Elke, Lilian, Gijs en Sam.

Het echtpaar De Jong is bijna 62 jaar getrouwd geweest. Ruim een jaar geleden verhuisde

Mw Gina de Jong naar een verzorghuis in Wijk bij Duurstede.

De afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk is besloten en vindt plaats op dinsdag 5 april om

11.00 uur. Eric Citroen leidt de samenkomst. Frits Heil zal de favoriete orgelstukken spelen

van Piet en Gina de Jong.
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Wij wensen Piet, de dochters, kleinkinderen, verdere familie en alle anderen die haar

missen Gods nabijheid en steun toe.

Correspondentie-adres:

Roomolen 3

1391 RD  Abcoude

De besloten dienst is wel op de gebruikelijke manier thuis of elders te volgen via

kerkdienstgemist.nl
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