
“Ik zou het zo weer overdoen, 
heb genoten van elke minuut”

Hen

HEN

HEINRICH WILHELM JOSEPH KNELANGE

echtgenoot van Alie Knelange - van Zelst †

trotse vader en opa

Monnickendam,  Edam,

11 december 1930 19 juni 2018

Carla en Siem Kees

Floortje

Broers en zussen

en verdere familie

Hen is thuis, Jonkerstraat 17 in Edam, waar gelegenheid is om ons te condoleren 

op vrijdag 22 juni van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag 23 juni van 15.00 tot 

17.00 uur.

Op maandag 25 juni willen we Hen lopend naar zijn laatste rustplaats brengen 

bij Alie op de begraafplaats van De Grote Kerk. Daar gedenken we hem met 

woorden en muziek. We vinden het fijn als u met ons mee loopt. We vertrekken 

om 14.00 uur vanaf Jonkerstraat 17.

Na de begrafenis, omstreeks 15.00 uur, heffen we in De Harmonie, Voorhaven 

94 in Edam het glas op zijn leven.

Correspondentieadres : Jonkerstraat 31, 1135 TV  Edam
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