
Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd,

je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt. 

Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan,

je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Onvoorstelbaar groot was haar inzet.
Intens haar liefde en zorg voor ons.

Met deze goede herinnering blijven wij achter,
nu zij van wie wij zo hielden, er niet meer is.

Wij zullen haar heel erg missen. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft  
betekend,  geven wij u kennis van het heengaan, op de leeftijd 
van 80 jaar en voorzien van het  H. Sacrament der Zieken, van 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma.

Griet Sier
23-04-1941   ~   07-05-2021

weduwe van Jan Steur

7 mei 2021    Carlo en Corina
Gravelandstraat 52      Jack en Caren
1131 JK  Volendam       Lindsey
      Peter en Angela
           Celine en Robert
           Kimberly en Ron
      Ingrid en Willem
           Mike en Loraine
           Shelley  

Onze moeder is thuis.  

Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 16:00 tot 20:00 uur 
afscheid van haar nemen. 

In verband met de maatregelen omtrent het coronavirus willen 
wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren en on-
derling genoeg afstand van elkaar te houden.

De uitvaartdienst zal dinsdag 11 mei om 10:30 uur plaatsvinden 
in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt 
de begrafenis op de RK Begraafplaats aldaar. 
Aanwezig zijn bij de uitvaartdienst is helaas alleen mogelijk op 
vertoon van een toegangskaart. 

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en 
samenzijn in de Jozef, St. Jozefstraat 2 te Volendam.

Het vertrek vanaf de Visserstraat voor de genodigden is om 10:10 
uur. Vanaf daar zullen wij lopend naar de Vincentiuskerk gaan.

Correspondentieadres: 
Dhr Carlo Steur, De Wigge 25, 1132 EG  Volendam
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