
In Memoriam:  Stijnie de Simone 

  

Op 19 oktober 2017 overleed op 83 jarige leeftijd Stijnie De Simone-Middelkoop.  

  

Ze kwam  regelmatig in onze kerk bij onze zondagsvieringen en voelde zich  bij onze 

Geloofsgemeenschap thuis. Het deed haar goed. Haar vroegere geloofservaringen had ze als een juk 

ervaren, dat te zwaar op haar heeft gedrukt. Het juk wierp ze af, maar niet het zoeken naar verbinding, 

naar diepgang en naar zin. Ze las veel, ze wilde blijven leren en het positieve zien. Ik leerde haar pas 

echt kennen via de leesclub. 

  

Haar beeld van God was een God van liefde, die overal aanwezig was, in de natuur, in het goede, in 

elke mens, in haar zelf. Zij geloofde in groei en zag het als opdracht van een mens licht door te geven. 

Haar afscheidsdienst stond dan ook in het teken het licht. 

  

Stijnie trad nooit op de voorgrond maar tijdens de afscheidsdienst hoorden we dat ze in haar jongere 

jaren wel strijdbaar was en demonstreerde tegen onrecht. Zij kwam vooral op voor behoud van de 

natuur. Ik heb haar ervaren als een heel dankbaar mens, dankbaar voor aandacht van die de mensen om 

haar heen. Dankbaar voor de liefde van haar man Toni waar ze samen oud mee mocht worden in hun 

gezellige huis aan de Eindsestraat in Linden. Ze was trots op haar kinderen en hun zorg voor haar.  

Slechts 3 maanden na het overlijden van Toni volgde ze hem. Ze was vast besloten na zijn dood om 

nog iets van het leven te maken. Maar de diagnose leverkanker veranderde dat.  

  

In de buurt is het stil en leeg geworden zonder deze twee lieve mensen, zonder hun dieren, de heg 

wordt niet meer gesnoeid door de zorgzame tuinman, de schuurdeur blijft dicht. Ondanks het vele 

mooie wat Stijnie geschonken heeft, is er verdriet;  wij zullen haar missen. 

  

Het was haar wens om vanuit onze kerk afscheid te nemen. 

  

Ze ligt nu bij haar lieve man Toni hier op het kerkhof in Linden. 

  

We hebben afscheid moeten nemen van een bijzondere vrouw die ons leven verrijkte met haar 

wijsheid en mildheid. We zijn dankbaar voor wie zij was.  

  

Met haar oprechtheid en eenvoud  zal zij voor mij een voorbeeld blijven. Velen zullen haar missen.. 

  

Lieve Stijnie, dank je wel. 

  

Trees van den Broek 

 


