
Iwan stond nog volop in het leven en bruiste van de energie.
Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee zijn leven 

door de dood werd ingehaald.

Met intens verdriet hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen 
van onze zoon, mijn broer en zwager

Iwan van Kampen
Edam, 11 april 1976  Middenbeemster, 21 oktober 2021

Dankbaar zijn wij voor alles wat hij voor ons 
en anderen heeft betekend.

Koos en Greta
   Nathalie en Vincent

Correspondentieadres: 
Koos en Greta
Spinnekopmolen 16
1135 LE  Edam

Iwan is bij Sereen in Edam.

Op dinsdag 26 oktober is er van 18.30 tot 20.00 uur gelegenheid om 
afscheid van hem te nemen en ons te condoleren in De Grote Kerk van 
Edam, ingang Grote Kerkstraat 59.

De afscheidsdienst is op woensdag 27 oktober om 13.00 uur in 
bovengenoemde kerk. De kerk is geopend vanaf 12.30 uur.

Na afloop treffen we elkaar graag in het koordeel van de kerk.

Aansluitend begeleiden we Iwan in besloten kring naar het crematorium 
in Purmerend.

In plaats van een bloemstuk zouden we het mooi vinden als iedereen 
een losse bloem meebrengt met daaraan een persoonlijke anekdote of 
herinnering aan Iwan.
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