
Sail on silver girl, sail on by
Your time has come to shine

All your dreams are on their way
See how they shine

Oh, if you need a friend
I’m sailing right behind

Like a bridge over troubled water
I will lay me down

Na een kort ziekbed is onze allerliefste vrouw en zusje heengegaan 
op de leeftijd 63 jaar. Haar liefde, zorgzaamheid en gevoel 

voor humor zullen gemist worden door ieder die haar kende.

ENGELIEN
Engelina Dieuwertje Tuijp - Schollee

Wormerveer, 27 maart 1959 Amsterdam, 2 december 2022

Ab Tuijp
Ton & Fernne Schollee
Rob & Dirkje Schollee
Klaas & Agnes Tuijp
Jan Tuijp & kinderen

Abbert 4, 1132 AH  Volendam
 abtuyp@gmail.com   
 06 19 722 764

Engelien ligt opgebaard bij Sereen, Mgr. Cornelis Veermanlaan 2, 
1131 KH in Volendam, waar gelegenheid is om afscheid van haar te 
nemen en condoleren op maandag 5 december en dinsdag 
6 december tussen 18.30 en 20.00 uur. 

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december om 
14.00 uur in de Grote Kerk van Edam, Grote Kerkstraat 59, 1135 BC 
in Edam. De ontvangst, met korte condoleance, is vanaf 13.40 uur.

Na de bijeenkomst is er gelegenheid om na te praten, wat te eten en 
te drinken in het koordeel van de Grote Kerk. 

De crematie vindt in stilte plaats.

Er is een online gedenkplaats voor Engelien geopend op 
www.memori.nl/engelien-tuijp

waar herinneringen en condoleances geplaatst kunnen worden.

De kachel brandt in de kerk, maar het blijft fris. 
Kleed u daarom warm aan.

Rondom de kerk en in het centrum van Edam geldt bijna overal 
een blauwe zone waar u maximaal anderhalf uur mag parkeren met 

een parkeerschijf. U kunt lang parkeren op het grote parkeerterrein aan 
de Singelweg in Edam (900 meter lopen naar de kerk) of op het 

parkeerterrein aan de Baanstraat in Edam 
(500 meter lopen naar de kerk).
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