
       Die ik liefheb moet ik verlaten
     Hen die ik liefhad ga ik naar toe

Op haar 88ste geboortedag is het middelpunt van de familie, 
onze moeder, schoonmoeder en oma

Catharina Geertruida Klepper – Stevers
Tine

weduwe van Nico Klepper

in haar eigen huis - gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken – ingeslapen.
Haar leven was voltooid. 

Wij zijn erg verdrietig, maar ook dankbaar voor zo veel liefde, 
zorg en aandacht die zij ons gegeven heeft.

Carla & Ruud †, Annemiek, Willem & Mirjam
Huub & Gwen, Liza & Bas

             

Tine is thuis,  Burgemeester Versteeghsingel 21 C te Edam, waar u afscheid van 
haar kunt nemen op dinsdag 26 juli van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot  
20.30 uur.

De afscheidsviering zal plaatsvinden op donderdag 28 juli om 13.30 uur in de 
r.-k. Sint Nicolaaskerk, Voorhaven 126 te Edam. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op de r.-k. begraafplaats aan het Zeevangsdijkje te Edam.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in De Burghwall, Achter-
haven 89 te Edam.

Correspondentieadres: Familie Klepper, Jacob Peteysstraat 3, 1135 HB  Edam
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