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Wat een liefde, wat een leven, wat een voltooiing
Ten volle uit geleefd
Wat een gemis

Naam Achternaam
* 18 september 1946 te Groningen - † 5 februari 2015 te Appingedam
Echtgenoot van Naam Achternaam † 2 maart 2010

Naam is thuis, we brengen deze dagen graag in kleine kring door, maar op zondag
tussen 10.00 en 13.00 uur is er ‘open huis’.
Jullie zijn welkom op woensdag 10 februari in het koetshuis van Landgoed Ekenstein,
Alberdaweg 70, 9901 TA Appingedam, waar we elkaar ontmoeten en afscheid nemen
van Naam tussen 12.00 en 13.00 uur.
De herdenking begint om 13.00 uur. Aansluitend doen we Naam uitgeleide op zijn
tocht naar het crematorium, en is er gelegenheid om na te praten en herinneringen op
te halen.
Thuis: Staatnaam, Postcode, Plaats
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