
Edwin van Dijk
8 augustus 1973   -   23 augustus 2018

‘And all I can do is surrender to your love

Just surrender to Your love (Queen)’

Gegaan, gegaan, 

naar de overkant gegaan, 

door Hem, met Hem en in Hem volkomen 

naar de overkant gegaan, 

hopend te ontwaken, 

vertrouwend op Zijn zegen.

(vrij naar de Hart-sutra: 

Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha)
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Op 23 augustus 2018 om 00.45 uur heeft Edwin van Dijk zijn ogen voor het laatst opgeslagen 

naar de zon om er daarna vol vertrouwen voor eeuwig in op te gaan. 

Edwin Folkert Jacobus Franciscus van Dijk

Lidewij van Dijk - Bertelink

Myrddin van Dijk

Correspondentieadres

Dorpsstraat 17, 4474 AA Kattendijke

We vieren Edwin’s leven in de Eucharistieviering welke op woensdag 29 augustus  plaatsvindt 
in de Heilige Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9 te Goes om 11.00 uur. De begrafenis zal 

daarna in besloten kring plaatsvinden op natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’. 
De genodigden ontvangen daarvoor een uitnodiging. 

 
Aan allen die naar de viering in de kerk komen, wordt gevraagd een kaars te ontsteken 
op een van de daarvoor beschikbare plaatsen ten teken van het licht dat Edwin in zijn 

leven altijd op verschillende manieren heeft gezocht en nu na zijn sterven hoopt te 
vinden om erin op te gaan.

Voorafgaand aan en na afl oop van de Eucharistieviering is er géén gelegenheid 
tot condoleren, u wordt verzocht uw condoleances schriftelijk over te brengen 
via de post of via het boek dat daarvoor achterin de kerk voor u beschikbaar is.

Sub Finum
En nu nog maar alleen

Het lichaam los te laten

Mijn liefsten en dierbaren laten gaan

Alleen nog maar het sterke licht

Het rode, zuivere van de late zon

Te zien, te volgen – en met Hem mijn eigen weg te gaan

Het werd, het was, het is gedaan

(vrij naar: M. Vasalis)

Ex Deo nascimur,

In Christo morimur,

Per Spiritum Sanctum reviviscimus

- Uit God worden wij geboren

In Christus sterven wij

Door de Heilige Geest worden wij wedergeboren -
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