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In memoriam

Uit ons leven weggevlogen, onze allerliefste

Angel Cornelia Levina Maria Demoed

Met deze woorden delen Bart, Brigitte en Juan Demoed het overlijden mee van hun lieve
dochter en zus Angel.

Velen van ons wisten ondertussen wel dat ze ernstig ziek was. Angel heeft 2 maanden in het
ziekenhuis gelegen en was onlangs thuis gekomen om haar laatste dagen bij haar ouders en
broertje door te brengen.
Angel is in haar eerste levensjaar getroffen door het mazelen virus dat zich genesteld heeft in
haar hersenen en zich daar al die jaren heeft verborgen. Het virus is weer actief geworden en
heeft een hersenontsteking veroorzaakt waar Angel niet meer van zal herstellen.
Afgelopen zondagochtend bereikte ons het bericht dat Angel zaterdagavond is overleden.
We herinneren ons Angel als een lieve, vrolijke, sociale en spontane meid die genoot van het
moment. Tijdens de kampeerweekenden was ze in haar element. Voor jongere kinderen was
ze een lieve “nanny”. Dat er nu een eind is gekomen aan haar korte leven is moeilijk te
bevatten.
In overleg met de familie hebben we met het versturen van dit bericht gewacht tot de
herdenkingskaart gereed was. In de bijlage treffen jullie deze aan.
Je bent welkom om vrijdagmiddag 22 december afscheid te nemen van Angel.
Wij willen ook langs deze weg met Bart, Brigitte en Juan meeleven en hen condoleren met dit
grote verlies in hun gezin. We wensen hen kracht toe in deze dagen én daarna om dit verlies
te verwerken.

Met hartelijke groet,
mede namens Carla en Elisabeth,
Gert van den Berg

Vereniging voor (gezinnen met) Filipijnse adoptiekinderen
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Angel Cornelia Levina Maria Demoed
Davao City, 7 maart 2001

Leusden, 16 december 2017

in onze armen op 17 december 2002

Bart en Brigitte Demoed
Juan
Rosmolenstraat 12
3833 KE Leusden
Angel is thuis, waar wij als gezin deze dagen met elkaar zullen
doorbrengen.
Je bent van harte uitgenodigd bij het afscheid van Angel op vrijdag
22 december om 16.00 uur in aula 2 van crematorium Amersfoort,
Dodeweg 31 in Leusden. Aansluitend is hier gelegenheid tot
condoleren en herinneringen aan Angel met elkaar te delen.
Angel houdt van bloemen.

Vlinder
Je vlinderde door het leven,
gaf kleur aan elke dag,
liet je sporen na bij mensen,
een uniek mens die men graag zag.
Je vlinderde door het leven,
ontpopte je zoals gewenst,
sloeg talentrijk uit je vleugels,
leek door geen weerstanden begrensd.
Je vlinderde door het leven,
had van kwetsbaarheid geen idee:
helaas, ook de mooiste vlinder
gaat in ’t leven veel te kort mee.
Je vlindert nu over de dood,
tot waar een mens niet weet,
maar we zullen je nooit vergeten:
jij, die voor altijd onze Angel heet.

Angel Cornelia Levina Maria
Lief Engeltje,
Nog even, heel even wil ik bij je zijn.
Een laatste woord, een laatste kus, een afscheid.
Je nog eens vasthouden, want ik wil je nog niet kwijt.
Om te zeggen hoeveel ik van je houd.
Om te zeggen hoe ik je mis.
Nog even, heel even wil ik bij je zijn.
Om te bewijzen dat ik droom, dat dit niet echt is.
We hadden toch nog zoveel te bespreken, nog zoveel
te beleven.
Nog zoveel leuken dingen te doen.
Nog even, heel even wil ik bij je zijn.
Ik wil je nog wat langer liefde geven.
Nog even, alsjeblieft nog heel even lieve Angel.
xxx je broertje.

