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Herinner hem zoals hij was. Heel gewoon en altijd lief en zorgzaam.

Dank je wel dat je nog zolang bij ons bent geweest.

Hendrik Willem Jan Schouten
Hen

26 november 1939 - 14 mei 2018

Lidy

Suzan en Rogier

    Fien, Sket

Fleurette en Fabrice

    Ziggy, Charlie

Jacob Tonissenstraat 1, 1135 JB Edam

Hen is in het Afscheidshuis Sereen, Voorhaven 141 te Edam, alwaar geen bezoek.

Er is gelegenheid ons te condoleren op vrijdagavond 18 mei van 19.00 tot 20.00 uur 

in Kerk de Swaen, Voorhaven 135 te Edam.

We nemen samen afscheid van Hen op zaterdag 19 mei om 12.45 uur in de aula 

van crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te Amsterdam. 

Aansluitend heffen we het glas op hem.

We vinden het fijn als jullie allemaal in plaats van een rouwboeket een fleurige bloem 

voor hem meenemen. Kom vooral zoals je bent, daar hield Hen van.
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