
Degene die ik lief heb verlaat ikDegene die ik lief heb verlaat ik
om degene die ik lief had terug te vindenom degene die ik lief had terug te vinden

Je strijd is gestredenJe strijd is gestreden
het leven was soms zwaarhet leven was soms zwaar

De liefde voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderenDe liefde voor de kinderen, klein- en achterkleinkinderen
was waar het om ging voor haarwas waar het om ging voor haar

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden 
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden 

van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoedervan onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Nel Visser - Fontijn
weduwe van Sip Visserweduwe van Sip Visser

Valburg, 24 januari 1943  Edam, 4 januari 2020Valburg, 24 januari 1943  Edam, 4 januari 2020

Petra en AlbertPetra en Albert
   Albert en Madeleine   Albert en Madeleine
      Valerie      Valerie
      Carice      Carice
   Martin   Martin
   John en Minna   John en Minna

Sipke Sipke in liefdevolle herinneringin liefdevolle herinnering

  Joey  Joey

Jack en MargaretJack en Margaret
   Mike   Mike
   Emily   Emily

Kees Kees in liefdevolle herinneringin liefdevolle herinnering

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Petra Binken-Visser, Oorgat 13c, 1135 CP  EdamPetra Binken-Visser, Oorgat 13c, 1135 CP  Edam

Nel is op haar kamer 2.20 in De Meermin, Paulus Pietersstraat 1 in Edam. Nel is op haar kamer 2.20 in De Meermin, Paulus Pietersstraat 1 in Edam. 
U kunt afscheid van haar nemen in de recreatiezaal van De Meermin op U kunt afscheid van haar nemen in de recreatiezaal van De Meermin op 

maandag 6 januari van 18.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag 7 januari maandag 6 januari van 18.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag 7 januari 
nemen wij in besloten kring afscheid van Nel in crematorium Hoorn.nemen wij in besloten kring afscheid van Nel in crematorium Hoorn.

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van 
de medewerkers van de Thuiszorg en van De Meermin.de medewerkers van de Thuiszorg en van De Meermin.

Zij die geen rouwkaart/kennisgeving hebben ontvangen, Zij die geen rouwkaart/kennisgeving hebben ontvangen, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.


