
Onze Vader, Die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

Amen. 

Volkert Muijs
1960 - 2023



Wij zijn stil van verdriet omdat, na een moeizaam leven, voor ons onverwacht, 
de Here tot Zich heeft genomen onze lieve broer, zwager en oom en mijn neef

Volkert Muijs
Zoon van Jacob Muijs (overleden op 11 oktober 2022) en 

Gijsbertje Muijs-Hopman (overleden op 14 januari 2021).

Geboren 30 januari 1960                                                    Overleden 17 januari 2023

 Henk (in liefdevolle herinnering)
 Mendy (in liefdevolle herinnering)
 Wouter en Stefanie
  Jacques, William, Tristan en Evita, Rebecca en Wouter
 Jan en Rianne
  Xander, Rafaël, Josephien
 Tante Maria Hopman

Wij zijn de medewerkers van Zon en Schild te Amersfoort,  
en in het bijzonder van woongroep Beukenhorst C, zeer dankbaar 
voor de liefdevolle begeleiding die Volkert heeft mogen ontvangen.

Correspondentieadres:
Familie J. Muijs
De Ruyterstraat 16
3752 DT Spakenburg
06-13661190

Volkert is opgebaard in de Rouwkamer van Begrafenisverzorging Van Asselt, 
Koningin Wilhelminastraat 32C te Spakenburg.

De samenkomst van Woord en gebed, waarvoor wij u van harte uitnodigen, zal 
worden gehouden D.V. maandag 23 januari 2023 om 10.00 uur in de Noorder-
kerk, Kerkstraat 20 te Spakenburg. 
Deze samenkomst zal worden geleid door ds. H.Sj. Wiersma en is ook live mee 
te beleven via www.bijwonenbegrafenis.nl

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats De 
Akker, De Akkerweg 3 te Bunschoten.

Voorafgaand aan de samenkomst is er van 9.15 tot 9.45 uur gelegenheid tot 
condoleren.

Na de begrafenis bent u welkom in de Noorderkerk voor een samenzijn.


