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Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 
Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 

Romeinen 12: 9-11

Plotseling is uit het leven weggenomen mijn innig geliefde en zorgzame man, onze 
onvergetelijke, zorgzame en lieve vader en schoonvader en innig geliefde, vrolijke 
en lieve opa van zijn kleinkinderen en trouwe en lieve opa en maatje van zijn geliefd 
zonnetje Savannah

Willem van de Geest
Geboren 13 juli 1950                                                                 Overleden 31 oktober 2021

 Madeleine van de Geest - de Klerk
 Johnny en Engelien
  Maroussia en Michael
  Savannah
  Gyvanka
  Jari
  Joy
 Leon en Ronald
 Ronald en Rosalie
  Katharina
  Victoria

Eemdijk 52
3754 NJ Eemdijk

Willem is thuis opgebaard.

We herdenken het leven van Willem D.V. vrijdag 5 november 2021 om 14.00 uur in 
de Zuiderkerk, Kostverloren 2 te Bunschoten. Deze dienst zal worden geleid door  
ds. R.J. van Elderen en is tevens live mee te beleven via www.gkbs.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats ‘Memento 
Mori’, Bikkersweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45 tot 13.45 uur gelegenheid tot condoleren 
in gebouw ‘Kostverloren’, tegenover de Zuiderkerk. Tevens stellen wij het zeer 
op prijs als wij uw medeleven via de condoleance- en herinneringspagina van  
www.begrafenisverzorgingvanasselt.nl mogen ontvangen.

Willem hield van bloemen.

Lieve Wim,

Je hield zo van het leven,
je stond er middenin,

gaf aan ieder warmte, troost en gezelligheid
en nu plotseling ben ik je kwijt.
Je kinderen heb je zoveel gegeven

maar het is God, en niet wij, die ons leven leidt.
Waar je maar kon, gaf je aan iedereen.

Niemand voelde zich met jou alleen.
Zoals jij was er niet één.

Nu heb je rust bij Jezus, je vriend,
Lieve schat, jij hebt dit zó verdiend.

Je Madeleintje


