
Maartje Snoek – van Santen

           Heel bijzonder, heel gewoon
           Gewoon een heel bijzonder mens

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, is geheel onverwachts van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Maartje Snoek – van Santen

~Marja~

*16 augustus 1950 † 23 juli 2021
Monnickendam Amsterdam

                                                                                                                 
 Hans

 Erik
     Fabian

 Manon en Raymond
     Lars en Yara
    Puck
Zijpemeerhof 11
1135 EP Edam

Marja is overgebracht naar Uitvaarcentrum Johannes Poststraat aan de Johannes Poststraat 26, 1624NC in Hoorn. 
Op woensdag 28 juli is er van 17:30 uur t/m 19:00 uur gelegenheid tot condoleren.
Op donderdag 29 juli  om 10:30 uur nemen wij graag samen met u afscheid van Marja in de aula van het Uitvaartcentrum Johannes Poststraat. 
Aansluitend nodigen wij u uit om samen herinneringen op te halen.

Hans wil graag in rust afscheid nemen van Marja, daarom liever geen telefoontjes of bezoek. 
Bloemen ontvangen wij graag op het Uitvaartcentrum Johannes Poststraat.
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