
Je moeder blijft toch je moeder
zo eigen en vertrouwd

Je wilt haar niet missen
omdat je van haar houdt

Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

Na een gelukkig leven, vervuld in liefde en zorg voor haar  
gezin en haar warme belangstelling voor veel anderen, moeten 
wij met verdriet in ons hart afscheid nemen van onze lieve 
moeder,  schoonmoeder en trotse oma, die voorzien van het H. 
Sacrament der Zieken, op de leeftijd van 90 jaar van ons is 
heengegaan. 

Griet Steur (Drum)
 

* 8-11-1929                 † 12-6-2020 

weduwe van Jan Groothuizen

      Ben
           Ladjino
      Silvia en Roy
           Jay, Beau
 
12 juni 2020
Narcissenstraat 11
1131 XA  Volendam
           

Moeder is thuis. 

Hier kunt u zaterdag, zondag en maandag van 17.00 tot 20.00 
uur afscheid van haar 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 dinsdag 16 juni in de Vincentiuskerk te 
Volendam in besloten kring gehouden. Het vertrek voor geno-
digden is vanaf het huisadres.

Mocht u Griet een laatste groet willen brengen in een erehaag, 
dan is daarvoor gelegenheid op dinsdag 16 juni om 10:20 uur 
op het Kerkepad naast de Vincentiuskerk. 
Neemt u hierbij wel de 1,5 meter in acht.

Correspondentieadres: 
Silvia Groothuizen, 

Kapelaan Ruiterstraat 28, 1131 BA  Volendam

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


