
Hennie Meurs - Korlaar



Ik heb zoveel licht en liefde mogen ervaren in mijn leven, vooral de laatste jaren. 
Dat komt omdat ik steeds meer van mijzelf heb laten zien. 
Daarin durfde de ander ook zichzelf te laten zien. 
Dat waren wonderen op zich.
Leer vooral het licht en de liefde in jezelf te ontdekken. 
Dat is wie we zijn, dat is hoe we hier op aarde willen leven. 

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. 
Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. 

Maar het allerbelangrijkste is de liefde.
1 Korinthe 13 vers 13

In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering. 
We zullen haar humor, wilskracht, positiviteit en zorgzaamheid missen. 

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen 
dan is het leven rijk geweest.

Hennie Meurs - Korlaar
* 10 december 1956                         † 24 augustus 2020

 Roel Meurs
 Annemarie en Bob
  Fay, Binck en Chez
 Rob en Karin
  Reva en Liva
Havendijk 19
3751 AJ  Bunschoten-Spakenburg.

Hennie ligt thuis opgebaard. 

Gelegenheid tot condoleren is i.v.m. de coronamaatregelen aangepast. 
Er is voorafgaand aan de dankdienst, van 13.15 tot 13.45 uur, gelegenheid tot 
condoleren in de consistorie van de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten-
Spakenburg, en op donderdagavond 27 augustus van 19.30 tot 21.00 uur op 
de Havendijk 19.

Wij nodigen u van harte uit om de dankdienst voor haar leven via een 
livestream mee te beleven op vrijdag 28 augustus om 14.00 uur in de Adventkerk, 
Gerbrandysingel 1 te Bunschoten-Spakenburg. I.v.m. de coronamaatregelen 
zijn opgave en registratie helaas verplicht. Wij verzoeken u op de webpagina  
www.bijwonenbegrafenis.nl/meurs-adventkerk uw deelname en registratie 
kenbaar te maken. (Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de dienst bij te 
wonen, dan kunt u de dienst ook meebeleven via www.gkbs.nl)

Aansluitend aan de dankdienst zal Hennie worden begraven op de algemene 
begraafplaats ‘De Akker’, De Akkerweg 3 te Bunschoten-Spakenburg.


