
Onze Henny Huisman die altijd voor iedereen klaarstaat,
vol humor en liefde, niks is voor jou teveel gevraagd.

Tot in je laatste momenten bleef je jouw warme glimlach delen,
het is oneerlijk dat niets jou van deze verschrikkelijke ziekte 

heeft kunnen helen.

Herinneringen aan zoveel mooie dingen,
dwalen dag en nacht voortdurend door onze gedachten.

We hadden er nog zoveel meer willen maken,
maar hiervoor miste zelfs jij de krachten.

We hoopten nog op een wonder tot het laatst,
het wonder dat je geboorte ooit is geweest.

Alle mooie woorden zijn nu naar de verleden tijd verplaatst,
dat raakt ons nog het meest.

Always wanted to be you,

Mannie we houden van je.

Rowan Joshua Suurmond
Purmerend, 19 januari 2000 Amsterdam, 2 juni 2022

Peter en Brigitte
   Noah en Chris
   Faye

Romée

Keetzijde 16A, 1135 VX  Edam

Rowan is thuis waar wij graag samen willen zijn.

Wij nodigen je uit om samen met ons afscheid te nemen van Rowan op
vrijdag 10 juni om 12.45 uur in De Grote Kerk Edam, ingang Grote 
Kerkstraat. De kerk is geopend vanaf 12.15 uur.

Om 12.00 uur vertrekken wij met Rowan vanaf huis naar De Grote Kerk 
in een lopende stoet. Jullie zijn welkom om met ons mee te lopen.

Na afloop treffen we jullie graag in het koordeel van de kerk voor een 
drankje.

Aansluitend brengen wij met het gezin Rowan naar crematorium 
Purmerend.

Rowan, maar ook wij, vinden het belangrijk dat er onderzoek kan 
blijven plaatsvinden. In plaats van bloemen zouden wij een gift aan het 
KWF dan ook erg op prijs stellen. In de kerk zijn collectebussen 
aanwezig. Ook is er de mogelijkheid een donatie 
te doen via een QR-code. Wel zouden wij het 
mooi vinden als iedereen een onverpakte,
enkele bloem voor Rowan meeneemt.

Er is een online gedenkplaats voor Rowan 
geopend op www.memori.nl/rowan-suurmond 
waar herinneringen en condoleances geplaatst 
kunnen worden. U kunt hier ook via 
onderstaande QR-code naar toe.

Draag iets waar je je goed in voelt!
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