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U vindt meer voorbeelden en opties op onze website

www.uitvaartdekker.nl



De crematieplechtigheid  
vindt plaats op  

woensdag 12 juni om 11.00 uur  
in Crematorium Schagen, 

Haringhuizerweg 3 te Schagen.

 U bent van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn.  
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18-08-50 | 20-09-25



Heel aan het einde 
ging de herfststorm over in 

’t geruis van de zee.
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Aan de Amsterdamse grachten,
heb ik heel m’n hart voor altijd verpand.

Amsterdam vult mijn gedachten,
als de mooiste stad in ons land.

Marie

Ik heb een steen verlegd 
in een rivier op aarde



Wij willen u bedanken voor alle lieve brieven  
en mooie woorden die wij mochten  

ontvangen voor en na het overlijden van

Aafke de Graaf
 Kinderen, kleinkinderen
 en achterkleinkinderen

Heerhugowaard, juni 2020

 Je was met je gedachten
Al in die andere wereld

Je leefde van de herinnering
En van je vergeten dromen
Nu ben je veilig aanbeland

Daar ergens aan de overkant
Daar waar wij samenkomen

Boudewijn Knevels 

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na vele fijne jaren 
die wij met hem mochten beleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn lieve man, 
onze lieve pap en opa

Cornelis Gerardus Veste

* Amsterdam, 21 oktober 1948 † Schagen, 29 mei 2050

Naam Achternaam - Achternaam
Kinderen en achterkleinkinderen

 
Straatnaam 50
1741 EL Schagen

Op maandag 3 juni is er van 20.00 tot 22.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
in Uitvaartcentrum Dekker, Menisweg 2 in Schagen.

De afscheidsdienst voor Cor vindt in besloten kring plaats in Crematorium Schagen. 
U kunt de dienst op vrijdag 7 juni om 14.00 uur volgen via deze livestream:  
https://play.quickchannel.com/play/abcde  wachtwoord Schagen.
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