
Hij hield van het leven,
ondeugd zijn grootste deugd. 

Hij genoot van het leven 
in al zijn eenvoud,

met liefde en zorg voor eenieder 
die hij kon bereiken.

Zijn geloof, goedheid en warmte 
zullen wij ons altijd blijven herinneren.

Het mooiste wat je kunt achterlaten 
zijn sporen van liefde.

We laten je los, intens verdrietig, 
maar voor altijd verbonden. 

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan 
zijn leven, delen wij u mede dat, op de leeftijd van 64 jaar, toch 
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn dierbare man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse bap

Kees Tuip (Bok)
23-01-1956     -     22-11-2020

echtgenoot van Margriet Snoek

      Margriet Tuip-Snoek
      Jan
      Nelleke en Johan 
         Kate, Charly
      Linsey en Ad 

22 november 2020
Wethouder Koningslaan 89
1132 BW  Volendam

Kees is thuis. 

Hier kunt u dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 
12:00 uur en van 16:00 tot 20:00 uur afscheid van hem nemen. 
De deur staat open, maar voelt u zich tot niets verplicht. 

In verband met de beperkende maatregelen omtrent het co-
ronavirus willen wij u vragen geen handen te schudden bij het 
condoleren en onderling voldoende afstand te bewaren. Hier-
door kan het zijn dat u buiten even moet wachten. Wij vragen 
hiervoor uw begrip. 

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 27 novem-
ber om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volen-
dam.  Aansluitend volgt de begrafenis op de RK Begraafplaats 
aldaar. 
Aanwezig zijn in de kerk tijdens de uitvaartdienst is helaas al-
leen mogelijk  op vertoon van een toegangskaart. 

Het vertrek voor genodigden is om 09:45 uur vanaf het huis-
adres. 
 
Mocht u Kees een laatste groet willen brengen in een erehaag, 
dan is daarvoor gelegenheid op vrijdag 27 november om 10:20 
uur op het Kerkepad naast de Vincentiuskerk. 
Neemt u hierbij wel de 1,5 meter in acht.


