
Omdat er liefde is

bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij.

Toon Hermans

We wisten dat het zou komen maar het einde kwam zoveel eerder dan gehoopt.

Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen van mijn zeer geliefde man, onze vader, schoonvader en opa

 

Albert Dijkhuizen
Scheveningen,  Purmerend,

7 juni 1946 31 juli 2017

Nel Dijkhuizen - Guijt

Arjan en Susan

Dave, Tom, Sanne

René en Monique

Twan, Femke

Paul en Olivia

Lynn, Ryan, AnoukA, Tess

Broekgouwstraat 20, 1135 EA  Edam

waar op donderdag 3 augustus van 18.30 tot 20.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en ons te 

condoleren.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 5 augustus om 11.00 uur in De Grote Kerk van Edam, 

ingang Grote Kerkstraat 59. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de naast de kerk gelegen begraafplaats.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het koor van De Grote Kerk.

Ab is overgebracht naar Kerk De Swaen, Voorhaven 135 in Edam, 
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