
Johanna Eva Elisabeth
*07-05-2017                     † 20-06-2021

      Dochter van Mark en Anne
      Zusje van Lucas

      Evalien en Jack
      Jan en Gaar
         Klaas en Femke
            Timo, Dani,
            Lola, Boaz
         Jan en Nina

20 juni 2021
Heerenbreeckplein 7
1131 JD  Volendam

Onze lieve Johanna is thuis. 

Hier kunt u dinsdag, woensdag en donderdag 
van 16.00 tot 19.00 uur afscheid van haar nemen.

De afscheidsdienst voor Johanna wordt gehouden op vrijdag 25 juni 
om 10.30 uur in de St. Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.
Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Aanwezig zijn in de kerk tijdens de uitvaart 
is alleen mogelijk op vertoon van een toegangskaart. 

Indien u bent verhinderd wilt u dan de toegangskaart teruggeven.

Voor wie wil, is er vrijdag mogelijkheid om een erehaag te vormen 
langs de zijkant van de kerk, voorafgaande aan de dienst.

We lopen vrijdag vanaf het huisadres om 10.05 uur 
naar de St. Vincentiuskerk.

Liever geen bloemen.

U kunt een bericht achterlaten op lievejohanna.nl/gastenboek

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Mijn mooiste droom
In mijn droom geef ik je sterrenkusjes

vlieg ik met je naar de maan 
Zweven we door zachte wolken

kunnen we samen alles aan

In mijn droom kan ik je echt weer voelen
zijn mijn armen niet meer leeg

Daar zijn we echt voor altijd samen
vanaf het moment dat ik je kreeg

In mijn droom zijn er geen tranen
en ook geen missen en geen dood

Daar is alleen maar blij en lief
en jij groeit je grootste groot

In mijn droom geef ik je sterrenkusjes
maar ook gewoon één op je wang

In mijn droom ben jij nog altijd hier
een heel mooi leven lang…

Lieve Johanna,
Mijn zusje met je lieve neusje en handjes, 

je vrolijke oogjes en je zachte wang.
Ik hou van jou tot ver voorbij de maan, 

mijn hele leven lang.
                                                               

  Liefs Lucas


