Geniet van het leven, geef die glimlach of dat compliment.
Geniet met volle teugen en zorg dat je gelukkig bent.
Geniet van alles wat het leven biedt,
want al denk je: “ Morgen wordt je gegeven.”
Zeker weten doe je dat niet.
Zo na aan ons verwant, zo ver van ons gescheiden.
Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
‘t is op, zo is het goed.
Vertrokken met vogels, wolken en wind.
Het is hard om afscheid te moeten nemen van een goed mens. Er zijn
geen woorden om de diepte van onze verslagenheid te kunnen weergeven. Wij zijn enorm geraakt door het onverwachte heengaan, op de
leeftijd van 67 jaar, van onze dierbare moeder, schoonmoeder en lieve
omi

Maris Stella Sofia Christina
30-09-1953 ~ 15-07-2021

						Georgie en Linda
						
Jayden, Dean
		
Daniëlle en Jacco
		
Camila, Zora
		
Shone en Frenkie
		
Familie Christina
		
Familie van Leeuwen
		
Familie Sabajo
15 juli 2021
Hein Tuijpstraat 20
1131 DW Volendam
Maris is overgebracht naar Nicodemus familiekamer “de Thuiskomst”
aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam. Hier kunt u donderdag en
vrijdag van 16:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 12:30 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 onderling
genoeg afstand te bewaren.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 17 juli om 13:30 uur in
de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam.
Wij willen de belangstellenden vragen zaterdag rechtstreeks naar de
Vincentiuskerk te komen.
De crematie zal in stilte plaatsvinden.
Correspondentieadres:
Dhr. Georgie Biswana, Irissenstraat 16, 1131 LM Volendam
De uitvaartdienst zal zaterdag 17 juli te volgen zijn via de facebookpagina van de Vincentiuskerk:
https://www.facebook.com/vincentiuskerk
Of via de QR code:
www.nicodemus.nl

