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Immers is mijn ziel stil tot God; 
van Hem is mijn heil.

Psalm 62: 2

Bedroefd om het afscheid, maar ook dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden 
mochten hebben en dat verder lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u mee 
dat, na een periode van afnemende krachten, op kerstmorgen door de Heere is 
thuisgehaald onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Jannetje Huijgen - Hoolwerf
Sinds 29 maart 2004 weduwe van Karel Huijgen.

Geboren 28 november 1930                                          Overleden 25 december 2020

 Hennie en Jaap
  Peter-Aart en Alie
  Karel en Mirjam
  Jaap-Wim en Daniëlle
  Alexandra en Aart

 Wim en Eef
  Kerwin en Sanne
  Adeline en Cor
  Sjaco en Samantha

 Karel en Lammie
  Jannie en Klaas
  Karel en Geraldine

 Jannie en Steven
  Lucinda en Bert
  Jackoline en Benjamin

 en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Oeverloper 6
3752 NR Bunschoten

Wij zijn alle medewerkers en vrijwilligers van Zorg- en Wooncentrum ‘De Haven’ 
en in het bijzonder van afdeling ‘De Stenen Brug’ dankbaar voor de liefdevolle 
verzorging die onze moeder, oma en overgrootmoeder heeft mogen ontvangen.

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen pinkt een traan.

Je weet, eens zal het gebeuren.
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn.

Je weet, die leeftijd is er naar, maar toch …
een periode is voorbij.

Onze moeder, oma en overgrootmoeder is opgebaard bij Jannie en Steven.

De dienst van Woord en gebed zal, in besloten kring, worden gehouden  
D.V. woensdag 30 december om 14.00 uur in de Christelijke Gereformeerde 
Kerk ‘Eben-Haëzer’, Eemdijk 47 te Eemdijk. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. S. Griffioen 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’, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 13.30 tot 13.50 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

Voor bloemen zorgen wij zelf.


