Kester was een enorm vrolijke jongen, in de bloei van zijn leven.
De wereld lag aan zijn voeten: hij was sterk, grappig, wijs en intelligent.
In augustus 2015 hoorden we dat hij een zeldzame en ernstige vorm van kanker had.
De essentie van het leven had zich tegen hem gekeerd.
Vanaf die dag werd alles anders …
Er volgden chemokuren en bestralingen, we gingen naar het UMCG, het
AMC Amsterdam, het Erasmus MC Rotterdam en het Prinses Maxima Centrum in
Utrecht. Welgeteld zijn we met Kester maar liefst 250 keer naar het ziekenhuis
geweest.
Het waren drie jaren met grote contrasten waarin hoop en wanhoop elkaar
afwisselden. Kester onderging zware behandelingen. In de afgelopen maanden ook
nog een – in eerste instantie veelbelovende – experimentele behandeling in het
Erasmus MC.
Wij konden hem eigenlijk alleen maar steunen, vasthouden en liefhebben. Kester
zijn moed, optimisme en blijheid hielden ons daarbij op de been. Tussen alle
behandelingen door beleefden we ook prachtige tijden waarbij we intens van
Kester en elkaar genoten.
Begin juni van dit jaar werd definitief duidelijk dat er geen mogelijkheid voor
genezing meer was. Kester nam dit nieuws lankmoedig op en bleef, ondanks steeds
meer beperkingen, zoveel mogelijk doen wat hij leuk vond. Hij wilde 'geen
verdrietige mensen om zich heen', zei hij. Leven in het moment in optima forma.

Kester
’De herinnering vormt het mooiste toevluchtsoord’

Zo blij dat hij onze zoon en broertje is …
Zo intens verdrietig dat we hem nu moeten laten gaan …
Zo ontzettend trots op hoe hij zijn ziekte heeft gedragen ...
Onze lieve, dappere, sterke, slimme Kester is overleden.
Wij voelen een diep verlies en gemis.

Kester Xavier Cornelissen
5 oktober 2005

15 juli 2018

Op vrijdagavond 20 juli komen we bij elkaar bij ons thuis in de tuin.
Daar kunt u afscheid nemen van Kester.
U bent welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Tussen 19.00 en 20.00 uur
serveren we lievelingshapjes van Kester.
Wij stellen het op prijs als u een foto of kaartje meeneemt met een
persoonlijke boodschap of herinnering, of iets plaatst op de pagina in
Kesters condoleanceregister. Dit in plaats van bloemen.
Op zaterdag brengen we Kester lopend naar Crematorium Ommeland
en Stad. Vanaf onze woning vertrekken we om 12.00 uur.
U bent van harte welkom om met ons mee te lopen. In het crematorium
kunt u samen iets drinken, maar als familie brengen wij Kester weg.
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