
“Veilig in Jezus armen”

Je vader blijft je vader, 
zo eigen en vertrouwd
je wilt hem niet graag missen, 
omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag, 
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan.

Elkaars partner, vele mooie jaren in dit leven
Elkaar zoveel hebben kunnen geven
Mooie herinneringen en de liefde blijven bestaan
Ook nu je bent heengegaan.

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij 
ons heeft omringd, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn geliefde partner, onze lieve zorgzame vader, schoonvader 
en lieve trotste bap

Jan Veerman (Jop)
16 oktober 1939   -   15 juni 2020

      Aaltje
      Thomas en Miranda
           Sem, Nick
      André en Jacqueline
           Fiene, Benthe, Donna
      Henry en Rosan 
           Lauren, Lize
      Sander en Constance
           Isabella, Aryon
      Frank en Nicolette
         Amber

15 juni 2020
P. Pietersstraat 1
1135 GS  Edam 

Jan ligt opgebaard in Familiekamer “de Thuiskomst” aan de C.J. 
Conijnstraat 6 te Volendam.
Hier kunt u woensdag en donderdag van 19:00 tot 20:30 uur 
afscheid van hem nemen.
De deur is los, maar voel u tot niets verplicht.

In verband met de maatregelen omtrent het corona virus wil-
len wij u vragen geen handen te schudden bij het condoleren 
en onderling genoeg afstand te bewaren. Door deze maatrege-
len kan het zijn dat u buiten even moet wachten om te voorko-
men dat er, buiten de familie om, meer dan 3 mensen tegelijk 
binnen aanwezig zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De uitvaartdienst zal vrijdag 19 juni in de Vincentiuskerk te 
Volendam in besloten kring worden gehouden. 

We willen de genodigden vragen vrijdag rechtstreeks naar de 
Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres: 
A.J.T. Veerman, Mercuriuslaan 61, 1132 VZ  Volendam

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


