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Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen
naar de voorhoven van de HEERE;

mijn hart en mijn lichaam
roepen het uit tot de levende God.

Psalm 84:3

Bedroefd, maar dankbaar wat zij voor ons heeft betekend en dat wij haar zo lang 
in ons midden mochten hebben, delen wij u mee dat door de Heere is thuisgehaald 
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder
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Wij zijn alle medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum  
‘De Haven’, en in het bijzonder van afdeling ‘De Palendijk’ en ‘Het Spui’,  
dankbaar voor de liefdevolle verzorging die onze moeder, schoonmoeder,  

oma en overgrootmoeder heeft mogen ontvangen.

Onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder is opgebaard bij Eef en Wim.

De rouwdienst zal, in besloten kring, worden gehouden D.V. zaterdag 
2 januari 2021 om 14.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De 
Fontein’, Bikkersweg 7 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. P.W.J. van der Toorn en is live mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl

Aansluitend zal de begrafenis, eveneens in besloten kring, plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats ‘Memento Mori’ te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 13.15 tot 13.45 uur gelegenheid tot condoleren. 

Wij stellen het zeer op prijs als wij uw medeleven per post mogen ontvangen of via de 
condoleance- en herinneringspagina van www.begrafenisverzorgingvanasselt.nl

Mijn God, ik kom naar U. Dan ben ik veilig;
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:

ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig.


