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Summary 

 

The human body has to continuously defends itself against viruses, however viruses have 
adapted to overcome these defence mechanisms. Some viruses can do so only for a limited 
time. For instance Rhinoviruses, which cause the common cold, can infect us, but within a 
couple of weeks our immune system has learned to recognise the virus and the infection is 
cleared. Other viruses will, once infection has established, be present for the rest of our lives. 
Mostly immune responses to these viruses do develop, but although these responses may limit 
viral replication, they are insufficiently strong to completely clear the virus. Infections with 
the hepatitis B virus differ in their duration. In adults that become infected, the virus is 
generally recognised well by the immune system and cleared within a couple of months. 
Conversely, in children that become infected generally no immune response against the virus 
develops, and when immune responses do develop they are not sufficiently strong to fully 
control HBV replication. Failure to clear spontaneous infection results in chronic HBV 
infection, which may lead to liver cirrhosis specific livercancers called hepatocellular 
carcinoma (HCC). An estimated 240,000,000 people are chronically infected with HBV, and 
an estimated 780.000 people die each year as a consequence of HBV infection. 
The HBV infected hepatocyte produces infectious HBV particles, but next to this excretes 
large amounts of viral protein in the blood. Nucleoside analogues, which are currently used to 
treat chronic HBV infection, can prevent the generation of infectious virus but do not curb the 
viral protein production. Chronic HBV infections are also treated with a limited course of 
interferon, which permanently reduces viral replication in a subset of treated patients. This 
suppression of HBV replication only reduces the risk of HBV related pathology. Amongst 
others because of the lack of a curative therapy, the number of people chronically infected 
with HBV is still rising.   
The hepatitis B virus produces one accessory protein from its genome that is essential for viral 
replication: The X protein. Expression of this protein X, abbreviated HBx, is essential to 
initiate and maintain HBV RNA transcription, and thereby, viral protein production. Because 
of this critical role in HBV replication, we have tried to delineate the mechanism by which 
HBx supports HBV replication.  
In chapter 2, we have taken a closer look at the mutations that accumulate in the HBV 
genome in chronically infected patients. The HBV genome contains overlapping open reading 
frames for different viral proteins, and open reading frames that only encode one protein. We 
observed that the substitution rate in the nonoverlapping reading frames of the HBV genome 
was higher than the substitution rate in overlapping reading frames of the HBV genome. In 
patients that suppressed viral replication, as evidenced by a reduced viral load, we observed 
an increase in the number of substitutions occurring in the overlapping- but not in the single 
reading frames. Due to their higher and more constant substitution rate, the nonoverlapping 
reading frames of the HBV genome are more suitable to analyse short-term viral evolution 
and transmission chains.  
To gain more insights in how HBx may function, we predicted the structure of HBx using 
computer modelling (Chapter 3). This structure turned out to be highly homologous to the 
human thymine DNA glycosylase (TDG), a protein canonically involved in initiating the base 
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excision repair (BER) pathway. We next investigated whether the structural homology 
between HBx and TDG translated into functional redundancy. As described in chapter 4, 
TDG overexpression could not compensate for the loss of HBx in supporting HBV 
replication. However, we did observe that HBx interfered with the TDG-initiated BER 
pathway. Our experiments demonstrated a structural homology between HBx and TDG, but 
show that the function of HBx is not directly related to TDG function. Our experiments 
demonstrated a structural homology between HBx and TDG, but show that the function of 
HBx is not directly related to TDG function.  
After HBV has entered a hepatocyte, the viral DNA is processed into a covalently closed 
circular DNA (cccDNA) genome, from which HBV RNA is transcribed. In the absence of 
HBx, specialised host enzymes called histone deacetylases (HDACs) remove the acetyl 
groups from the cccDNA-associated histones. This increases the interaction between the 
histones and the cccDNA, which prevents viral RNA transcription. Because of the prominent 
role of HDACs in HBV replication, we investigated the effect of inhibiting these enzymes in 
chapter 5. We observed that suppressing HDACs indeed stimulated HBV RNA transcription. 
However, the increase in RNA transcription was independent of the effect of HBx expression, 
which excludes that HBx functions by interfering with HDAC activity. 
HBx interacts with various host proteins. One of these is the damage-specific DNA binding 
protein 1 (DDB1). Accessory proteins from other viruses are known to function by interacting 
with DDB1, and thereby link another host protein to the DDB1-associated protein degradation 
machinery. In chapter 6 we show that HBx interacts with DDB1 in HEK 293 cells, that this 
interaction is essential to stimulate HBV RNA transcription by inducing the degradation of a 
host protein. We identified proteins that interact with HBx in these cells in the presence and 
absence of functional HBx by mass spectrometry. One of the HBx interacting proteins, talin-1 
(TLN1), was indeed degraded in the presence of functional HBx. Subsequent experiments 
revealed that TLN1 indeed suppresses HBV transcription, and that in absence of TLN1 HBV 
replicates efficiently and HBx cannot further stimulate HBV replication. These results show 
that HBx enables HBV replication by inducing the degradation of TLN1.  
The finding of the involvement of TLN1 in HBx function significantly contributes to our 
understanding of HBV replication, but does not directly provide cues on how to counteract 
HBx function. In chapter 7 we investigated whether it is possible to suppress HBV RNA 
transcription in vitro using FDA approved drugs. Thereby we identified several classes of 
compounds that reduce HBV replication by suppressing HBV RNA transcription. By 
analysing the effect of HBV transcription suppressing compounds in the presence and absence 
of HBx, we established that one compound, terbinafine, functionally interfered with the HBx-
mediated transcriptional transactivation of HBV RNA trancription. Application of these 
compounds may increase the efficiency of antiviral treatment of chronic HBV infection by 
reducing HBV transcription, and thereby the ongoing HBV protein production. Such a 
reduction in viral antigen production seems a perquisite for the reactivation of the adaptive 
immune response against HBV. 
HBV has an enormous capacity to evade and sabotage our immune responses. Although it is 
rare, it does happen that people mount a sufficiently strong immune response and fully clear 
chronic HBV infection, even after having been infected for decades. Thus, the ultimate goal 
of HBV treatment should be to create the premises that would allow such a re-initiation of a 
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sufficiently strong antiviral response. The results in this thesis contribute to our understanding 
of how the hepatitis B virus protein X supports HBV replication, and how we may inhibit this. 
Our findings may contribute to the development of curative therapy for people chronically 
infected with HBV.  
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Samenvatting 

 
Ons lichaam verdedigt zich continu tegen virussen die proberen zich in onze cellen te 
vermenigvuldigen, maar omgekeerd hebben virussen zich aangepast om deze verdediging te 
omzeilen. Sommige virussen kunnen dat maar even vol houden, zoals een Rhinovirus, dat bij 
mensen verkoudheid veroorzaakt. Dit virus kan cellen in onze neusholte infecteren, maar 
wordt al snel herkend door ons immuunsysteem. Vervolgens worden het virus en de cellen die 
ermee geïnfecteerd zijn snel opgeruimd. Andere virussen hebben verschillende eigenschappen 
ontwikkeld waardoor ons immuunsysteem ze niet meer goed genoeg herkent om ze op te 
ruimen. Het hepatitis B virus zit er tussenin. Bij volwassen mensen die geïnfecteerd raken 
wordt het virus vaak snel herkend en kan het immuunsysteem het virus opruimen. Als 
kinderen geïnfecteerd worden met HBV duurt het lang voordat er een immuun respons tegen 
het virus optreedt, en deze immuun respons is dan bijna altijd te zwak om het virus echt 
helemaal op te ruimen. Naar schatting zijn er wereldwijd ongeveer 240.000.000 mensen 
chronisch geïnfecteerd met HBV. Tijdens deze chronische HBV infectie repliceert het virus in 
levercellen, wat op zichzelf geen lever schade veroorzaakt. Het zijn juist de suboptimale 
immuun responsen die een langdurige, subklinische leverontsteking veroorzaken die 
uiteindelijk kan leiden tot levercirrose en een specifieke vorm van leverkanker; het 
zogenaamde hepatocellulaire carcinoom (HCC). Naar schatting overlijden er ieder jaar 
ongeveer 780.000 mensen aan de gevolgen van HBV infectie.  

Een met HBV geïnfecteerde levercel produceert naast nieuwe, infectieuze HBV deeltjes grote 
hoeveelheden HBV eiwitten, die worden uitgescheiden in de bloedbaan. Met de nucleoside 
analogen die op dit moment gebruikt worden om HBV infectie te behandelen kan de aanmaak 
van nieuwe virusdeeltjes worden voorkomen, maar deze middelen zorgen er niet voor dat het 
virus wordt opgeruimd en verhinderen ook niet de productie van virale eiwitten. De enige 
andere mogelijkheid om HBV infectie te behandelen is de toediening van interferon, hetgeen 
ook niet tot genezing leidt maar bij een deel van de behandelde patiënten het immuun systeem 
in staat stelt de virale replicatie blijvend te onderdrukken en de kans op HBV gerelateerde 
ziekte vermindert. 

Om te kunnen repliceren in een levercel moet het hepatitis B virus een bepaald eiwit maken: 
het X eiwit. Dit eiwit zorgt er voor dat de productie van HBV RNA goed verloopt. Omdat het 
X eiwit (vaak afgekort als HBx) zo belangrijk is voor HBV replicatie hebben we in dit 
proefschrift geprobeerd meer inzicht te krijgen in de functie en werking van het X eiwit.  
In hoofdstuk 2 hebben we gekeken naar de mutaties die optreden in het hepatitis B virus in 
chronisch geïnfecteerde patiënten. Het HBV genoom kan onderverdeeld worden in 
verschillende overlappende leesramen die coderen voor verschillende virale eiwitten. In het 
grootste gedeelte van het HBV genoom overlappen verschillende leesramen elkaar; het DNA 
in deze gedeelten bevat dus de instructies voor de aanmaak van twee verschillende eiwitten. 
In deze delen zagen we vooral mutaties optreden als de hoeveelheid virus in het bloed laag 
was. Dit betekent dat er in deze delen van het HBV genoom vooral mutaties in het virus 
ontstaan als de virale replicatie onder controle gehouden wordt door een afdoende sterke 
immuunrespons. In de niet overlappende delen traden niet alleen meer mutaties op, maar 
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zagen we ook dat het aantal mutaties onafhankelijk was van de hoeveelheid virus in het bloed 
van de patiënten. Dit betekent dat het aantal mutaties in de niet overlappende delen van het 
HBV genoom een betere maat is voor de analyse van HBV evolutie op korte tijdschalen, en 
dat deze delen beter inzicht kunnen geven in virus overdrachtspatronen.  
Om er achter te komen hoe het X eiwit zou kunnen werken hebben we de structuur van het X 
eiwit voorspeld met een computermodel (hoofdstuk 3). De structuur van het X eiwit bleek 
sterk overeen te komen met de structuur van het menselijk eiwit thymine DNA glycosylase 
(TDG). Dit eiwit is betrokken bij het opstarten van een DNA-reparatieproces dat “Base 
Excision Repair” ofwel BER wordt genoemd. We hebben vervolgens onderzocht of de functie 
van HBx gerelateerd is aan die van TDG. In hoofdstuk 4 beschrijven we dat overexpressie 
van TDG geen effect heeft op HBV replicatie. Wel zagen we dat HBx het door TDG 
geïnitieerde DNA reparatieproces verstoorde. Onze proeven laten zien dat HBx en TDG qua 
structuur op elkaar lijken, maar dat er geen overeenkomsten zijn in de functie van beide 
eiwitten. 

Nadat HBV een gastheercel is binnengedrongen vormt het HBV DNA een circulair genoom 
(cccDNA) in de celkern. Dit cccDNA fungeert als mal voor het maken van HBV RNA. In 
afwezigheid van HBx verwijderen gespecialiseerde enzymen, de zogenoemde “histone 
deacetylases” of kortweg HDACs, de acetylgroepen van de histonen waaraan het cccDNA 
gebonden is. Dit zorgt voor een sterkere binding tussen de histonen en het cccDNA, waardoor 
dit condenseert en de transcriptie van viraal RNA wordt stilgelegd. Vanwege het belang van 
deze HDACs in HBV replicatie hebben we in hoofdstuk 5 gekeken naar het effect van het 
remmen van deze enzymen op virale transcriptie. We zagen dat het remmen van HDACs 
resulteert in een verhoging van de transcriptie van HBV RNA. Echter, deze verhoging in 
RNA transcriptie is helemaal onafhankelijk van het effect van HBx op transcriptie. Deze 
experimenten sluiten uit dat HBx functioneel interfereert met de activiteit van HDACs. 
HBx gaat veel interacties aan met menselijke eiwitten in de levercel. Een van die eiwitten is 
het “damage-specific DNA binding protein 1” ofwel DDB1 eiwit. Er zijn een aantal eiwitten 
van andere virussen bekend die aan DDB1 binden met als doel de afbraak van een ander eiwit 
te induceren. In hoofdstuk 6 laten we zien dat ook in HEK 293 cellen HBx een interactie met 
het DDB1 eiwit aangaat, en dat deze interactie leidt tot verhoogde HBV RNA transcriptie 
waarbij de degradatie van een menselijk eiwit van essentieel belang is. Vervolgens hebben we 
deze cellen gebruikt om de bindingspartners van HBx te identificeren. Één van deze 
bindingspartners, talin-1 (TLN1), werd inderdaad afgebroken in de aanwezigheid van HBx. 
Vervolgproeven lieten zien dat TLN1 de transcriptie van HBV RNA remt, en dat het hepatitis 
B virus zich in afwezigheid van TLN1 goed kan vermenigvuldigen zonder dat het HBx eiwit 
aanwezig hoeft te zijn. Dit duidt erop dat HBx de replicatie van HBV mogelijk maakt door de 
afbraak van TLN1 te induceren. 

De werking van HBx, en de betrokkenheid van TLN1 daarin, is erg belangrijk voor ons begrip 
over hoe HBV werkt, maar levert niet direct aanknopingspunten op om de werking van HBx 
te remmen. In hoofdstuk 7 hebben we gekeken of er bestaande geneesmiddelen zijn die in 

vitro HBV RNA productie kunnen remmen. Een aantal klassen van bestaande 
geneesmiddelen bleken inderdaad de replicatie van HBV te remmen door RNA transcriptie te 
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Samenvatting 
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onderdrukken. Door te kijken naar het effect van deze stoffen in de aan- en afwezigheid van 
HBx hebben we de stof terbinafine geïdentificeerd als remmer van HBx geïnduceerde HBV 
RNA transcriptie. Mogelijk kunnen de door ons geïdentificeerde geneesmiddelen de 
bestaande behandeling van chronische HBV infectie ondersteunen door de virale RNA 
transcriptie en dus ook de virale eiwitproductie te remmen. Een dergelijke reductie in virale 
eiwitproductie lijkt een voorwaarde voor het activeren van de immuunrespons tegen HBV bij 
chronische infectie.  

De resultaten die in dit proefschrift beschreven staan dragen bij aan ons begrip hoe het X 
eiwit HBV replicatie mogelijk maakt, en hoe we dit tegen kunnen gaan. Deze nieuwe 
inzichten in de functie van het X eiwit kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van 
therapievormen die chronische HBV infecties blijvend genezen. 
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Dankwoord 

Na zo’n vijf jaar zit het er op en hebben we, om met Kavafis te spreken, Ithaka bereikt. Wat 

we er ook van verwacht hadden, dit is het geworden, het stelt mij in ieder geval niet teleur. 

Hans en Neeltje, als mijn promotor en copromotor zijn jullie samen met mij op weg gegaan, 

ik ben jullie veel dank verschuldigd voor al jullie hulp en vertrouwen. 

 

Neeltje, het was niet altijd een makkelijke reis. We wisten de weg niet, die was er ook niet, en 

hebben flinke omwegen gemaakt. Maar wat hebben we ook mooie dingen gezien, en 

ontzettend veel geleerd. Laestrygonen en cyclopen zijn we wel degelijk tegengekomen, die 

moesten overwonnen of omzeild worden. Jij zag altijd wel een weg, en verloor daarbij Ithaka 

nooit uit het oog. Je bent een van de allerbeste in je vak, ons vak, en ik beschouw het als een 

groot voorrecht door jou te zijn opgeleid. 

 

Hans, jij nam mij indertijd als dolende student onder je hoede. We besloten dat de wereld 

moet weten wat dat X eiwit nou doet, en zijn dat gaan uitzoeken. Je hebt me ooit verteld dat 

het betere de vijand is van het goede. Na vijf jaar ben ik er wel achter dat je, ook over één 

eiwit van één virus, nooit alles zult kunnen weten. Wetenschap is meer te weten komen, nooit 

alles. We weten nu meer van dat rare X eiwit, en dat lijkt me goed. Op al de momenten 

waarop dat nodig was, dan was je er met je rust, raad en daad. Ik heb veel van je geleerd. 

 

Karel, aan jou kun je het opzuiveren en kwantificeren van HBV RNA in cytoplasmatische 

core partikeltjes uit met HBV DNA getransfecteerde cellen met een gerust hart overlaten, en 

dat kan van niet veel mensen gezegd worden! Je weet altijd precies waar je mee bezig bent, 

dank je wel dat je mijn paranimf wilt zijn! Dankzij Ad (ook bedankt!) en jou was het lab op 

M01 altijd de fijne, veilige omgeving waarin ik de afgelopen jaren met zo veel plezier mijn 

experimenten kon doen. 

 

Go, ook jij staat straks naast me als paranimf, en dat vind ik een buitengewoon geruststellend 

idee. We hebben wel voor hetere vuren gestaan samen... Vita Brevis, ik hoop dat we nog veel 

lange dagen zullen hebben om toffe dingen te doen. Haidee! 

 

Formijn, jouw model van X was het eerste dat ons een richting gaf in de weg die tot dit 

proefschrift heeft geleid. Maartje, bedankt voor je essentiële hulp met de massaspectrometrie. 

Jullie beiden ook bedankt voor alle uitleg en de gezelligheid waarmee we samen tot wat we 

weten zijn gekomen. Shamly, Marjolein & Mattie, ik mocht jullie begeleiden bij jullie stages 

en scriptie, en vond het enorm inspirerend om daarbij zien hoe jullie groeiden in ons vak. Ik 

hoop dat jullie iets van me geleerd hebben, bedankt voor de leuke tijd, dat vond ik het in ieder 

geval, en voor alles wat ik van jullie heb geleerd. 

 

Esther, Janine, Judith, Martijn, Pawel, Viviana, thanks for all the good times as roomies at 

M01-106! Thijs en Tom, tijdens mijn laatste maanden op M01 hebben wij als laatste der 

Mohicanen “het kippenhok” bezet gehouden. Jullie laten je allebei door niets of niemand gek 

maken, en houden gewoon de moed erin, dat heeft me in die tijd erg geholpen, bedankt 

daarvoor! Heel veel succes met jullie verdere onderzoek! Lauren, thanks for alle gezelligheid, 

party on! Louis, laatste aanwinst in M01’s clubje bier- en punkrock liefhebbers! Als ik een 

aan HBV gerelateerd probleem op mij lever had kon ik altijd bij jou, Aniki, Femke en Meike 

terecht, dank jullie wel voor alle leerzame presentaties en discussies! Rob, bedankt voor de 

koffie! Nina, met jouw talent en zorgzaamheid voor je vak en de mensen om je heen heb je de 
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wereld heel veel goeds te geven. Ramin, you’re so radical in believing that one should be 

kind, work hard, and act out of care. Thank you both for believing in a better world. 

 

Agnes, Annelies, Arginell, Brigitte, Carla, Chrissta, Danielle, Eric, Erik, Evelien, Ester, 

Esther, Hanneke, Inês, Irma, Janine, John, Jörg, Joris, Kris, Lara, Maaike, Maarten, Maartje, 

Madeleine, Maggy, Margarita, Marit, Martijn, Nataliya, Nienke, Olga, Peter, Rene, Renee, 

Sebastiaan, Theo, Vladimir, Vladimir, Yasin, Zelda, en iedereen van EXIM, dank jullie wel 

voor de leuke jaren in het AMC! Ik heb altijd veel plezier gehad in, en ontzettend veel geleerd 

van al jullie interessante presentaties over jullie onderzoek bij EXIM. Het was allemaal wel 

een stuk lastiger geworden, en sommige dingen waren simpelweg onmogelijk geweest, zonder 

al die keren dat ik van jullie materialen, apparaten en kennis gebruik kon maken. Het draaiend 

houden van een lab als dat op M01 is echt teamwork, en ik ben blij dat ik deze tijd als 

onderdeel van een team heb mogen meemaken. Ik wil ook graag iedereen bedanken die de 

afgelopen jaren tijd heeft vrijgemaakt voor het organiseren van alle leuke EXIM symposia, 

borrels en feestjes. Dank jullie wel! 

 

Peggy, I hope you are enjoying your well deserved retirement! Jackie and Loretta, thank you 

too for all the kind help before and at the international HBV meetings. Mo & Anita, dank 

jullie wel voor alle ondersteuning en hulp de afgelopen jaren! 

 

Janine, Katja, Lena, Marc, Maura, Olliver, Tassilo, and all others working on HBV in 

Hamburg, thank you for all the great times and interesting discussions at the international 

meetings. This thesis is finished, but it has not closed the book on that peculiar X protein. I’ll 

soon start on the next chapter, so we will certainly keep in touch! Professor Protzer and group, 

thank you for the great day-and-a half I spent as your guest last year! It was an exciting, 

interesting and very “gemütlich” time! I’m greatly looking forward to joining you in Munich! 

 

Arthur, mon Admiral, it was the best of times, it was the worst of times, en voor al die tijden 

wil ik je hier graag bedanken. Als ik alle rare, spannende, vaak hilarische, en soms ook 

verdrietige avonturen die we samen hebben meegemaakt had moeten missen was het allemaal 

wel erg saai geweest... Wim den Herder! Bedankt voor alle mooie muziek! We hebben een 

mooie “bucket list” om 2016 mee te beginnen, dat gaat helemaal goedkomen! 

Jongens van het open café, ondertussen zijn we dan toch echte meneren geworden... Mark, 

wat mis ik vaak de tijd dat we samen op het bankje zaten en niets anders nodig hadden dan 

elkaar. Jarmil, bedankt voor alle mooie jaren dat we samen woonden in Amsterdam. Je hebt 

een heel groot hart op de juiste plek, ik weet zeker dat Anne en jij fantastische ouders zullen 

zijn voor Stijn. Guido en Alexander, ik ben blij dat jullie na veel omzwervingen weer veilig 

terug zijn in Nederland. Alexander & Nida, Bertrand & Yvonne, Edwin & Carmen, Laurens 

& Ilona, Govert & Sofie, en al jullie kleintjes, bedankt voor de mooie bruiloften en alle andere 

feestjes! 

 

Adriën, Christiaan, Daphne, Daniëlla, David, Elisabeth, Flora, Gati, Herman, Igor and family, 

and all my friends in Pirot, Jim, Levien, Maarten, Marie, Michiel, Piet, Raoul, Rozan, Sara, 

Sjon, Sofie, Yoni, Zlata, bedankt voor alle leuke muziekavonden, oud en nieuw feestjes, het 

passen op Jim, de boottochtjes, de stads- bos- berg- modder- nacht- strand- en andere 

wandelingen, de goede gesprekken, paddestoelenexcursies, rakia, en alle fijne tijd die we 

hebben gedeeld de afgelopen jaren. Kirsten, mama Kirsten, dank je wel voor al je goede 

zorgen zo over de afgelopen jaren. Wouter, ik mocht getuigen dat jij de lieve, betrouwbare 

man bent die je een meisje als Kirsten gunt. Ik ben blij dat jullie elkaar gevonden hebben. 
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Karel van Dam, jou en de Universiteit van Amsterdam graag wil bedanken voor het IP3 

programma dat jij hebt opgezet. Ik heb er veel gelijkgestemde geesten ontmoet, en een aantal 

daarvan zijn nog steeds mijn beste vrienden. De vele leraren en anderen waarvan ik geleerd 

heb voor ik aan dit proefschrift begon, met name Machiel Keestra, Maarten Boerlijst, Pedro, 

Olaf Kop, en Gerard Copijn, wil ik bedanken. 

 

Merijn en Myrte, jullie zijn het liefste broertje en zusje dat iemand zich maar wensen kan. 

Jullie excelleren allebei in jullie eigen manier om de wereld een beetje beter te begrijpen, en 

een beetje beter te maken. We zijn samen opgegroeid, en ik hoop dat we nog lang samen door 

zullen blijven groeien. Robert, bedankt voor alle goede gesprekken. Mijn lieve oma’s, ik ben 

heel blij dat jullie mijn proefschrift allebei nog kunnen zien! Het weten dat jullie en al mijn 
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Mama, waar die wegen me ook brengen, waar jij bent voel ik me altijd thuis. 

 

Allie, lieverdje van mij. Thank you so much for proofreading my articles, introduction, and 

discussion, and for being there for me during this process. When times were hard there was no 

place in the world where I could find rest like in your arms.  
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