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ONDER TEKSTEN T1 T/M T22

Mijn man is opgebaard in rouwcentrum ,,Smorenburg ” op de algemene begraafplaats     „Groene-
woud” aan de Groenewoudseweg 12 te Cothen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar maandag 12 juli van 19.00 tot 19.30 uur.

Er zal een afscheidsdienst worden gehouden dinsdag 13 juli om 11.00 uur in bovengenoemd
rouwcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Na de begrafenis nodigen wij u uit voor een kopje koffie en een broodje in rouwcentrum ,,Smoren-
burg”.

Onze moeder en oma is overgebracht naar uitvaartcentrum ,,De Engenhof” aan de
Albert Cuyplaan 196 te Soest, alwaar geen bezoek.

De Uitvaartdienst zal zijn vrijdag 5 januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Petrus en Paulus aan het Kerkplein te Soest.

Aansluitend zal  de begrafenis  plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
(R.K.gedeelte) aan de Veldweg te Soest.

De Uitvaartdienst zal zijn vrijdag 9 februari om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Petrus en Paulus aan het Kerkplein te Soest.

Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid om afscheid van haar te nemen van
10.40 tot 10.55 uur in de kerk.

Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op het  R.K. Kerkhof aan
de Dalweg te Soest.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in ,, 't Gildehuis” aan de
Steenhoffstraat 46 te Soest.

Wim is thuis. Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

De avondwake zal zijn zondag 18 februari om 19.00 uur in de Joanneskerk,
Willaertstraat 51 te Soest, waarna gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren.

De Uitvaartdienst zal zijn maandag 19 februari om 10.45 uur in bovengenoemde
kerk. Aansluitend zal om 12.30 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium

,,Noorderveld”, Structuurbaan 1 (afslag Plettenburg) te Nieuwegein.

     Ria is thuis opgebaard.

De avondwake zal zijn zondag 3 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H. Familie aan de St. Willibrordusstraat 19 te Soest-Zuid, waarna er gelegenheid is
tot afscheid nemen en condoleren.

De Uitvaartdienst zal zijn maandag 4 maart op 11.00 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend zal  de begrafenis  plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
(R.K.  gedeelte) aan de Veldweg te Soest.



Wim is overgebracht naar het uitvaartcentrum ,,De Engenhof”, Albert Cuyplaan 196
te Soest.Daar kunt U afscheid van hem nemen op donderdag 30 mei van 19.00 tot
19.30 uur.

Vrijdag 31 mei is er voor hem om 11.30 uur een dienst in De Oude Kerk,
Torenstraat 1 te Soest.

Daarna begeleiden wij Wim op zijn laatste tocht naar crematorium „Den en Rust”,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Aankomst crematorium ongeveer 13.00 uur.

Na de plechtigheid kunt U de familie nog ontmoeten in de ontvangkamer van het
crematorium.

Onze moeder en oma is dinsdag 12 september vanaf 18.30 uur opgebaard in de
parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus aan het Kerkplein te Soest. Aldaar zal
om 19.00 uur een avondwake worden gehouden, waarna er gelegenheid is tot
condoleren.

De Uitvaartdienst zal zijn woensdag 13 september om 11.00 uur in bovengenoemde
kerk. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerk-
hof aan de Dalweg te Soest.

John is opgebaard in de rouwkamer van  de ,,Vredekerk”, Gen. Winkelmanstraat
101 te Soesterberg. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aldaar dinsdag 3
oktober van 19.00 tot 19.30 uur.

De Uitvaartdienst zal zijn woensdag 4 oktober om 13.30 uur in de parochiekerk van
de Sint Carolus Borromeus aan de Rademakerstraat 159 te Soesterberg, waarna
aansluitend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in crematorium ,,Den en Rust"
aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Vertrek vanuit ,,De Vredekerk” om 13.00 uur.

De rouwdienst zal zijn vrijdag 3 november om 14.00 uur in de ,,Vredekerk” aan de
Gen. Winkelmanstraat 101 te Soesterberg.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
aan de Kampdwarsweg te Soesterberg.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.

Mijn vrouw is dinsdag 5 december vanaf 18.30 uur opgebaard in de Mariakerk aan
de Burg. Grothestraat 76 te Soestdijk. Aldaar zal om 19.00 uur een avondwake
worden gehouden, waarna er gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen.

De Uitvaartdienst zal zijn woensdag 6 december om 10.30 uur in bovengenoemde
kerk.

Aansluitend zal om 11.30 uur de begrafenis plaatsvinden op het R.K. Kerkhof aan
de Kostverlorenweg te Soestdijk.
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Hans is opgebaard in uitvaartcentrum ,,De Engenhof" aan de Albert Cuyplaan 196 te
Soest, alwaar geen bezoek.

De Uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterdag 11 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Nicolaas aan de Wakkerendijk 58 te Eemnes, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Henk is thuis opgebaard.

Er zal voor hem een avondwake worden gehouden vrijdag 17 november om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Familie aan de St. Willibrordusstraat 19 te Soest-Zuid, waarna
er gelegenheid is tot afscheid nemen aan de Birkstraat 71 te Soest.

De gezongen Uitvaartdienst zal plaatsvinden zaterdag 18 november om 11.00 uur in de
St. Vituskerk aan de Kerklaan te Blaricum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het parochiekerkhof aldaar.

De plechtige H. Mis van Requiem zal worden opgedragen op zaterdag 27 april om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Nicolaas aan de Kerkstraat te Baarn.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in „`t Trefpunt” naast de kerk.

Gaarne Uw gebed - Geen bezoek.

Moeder is opgebaard in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis aan de Gansfortstraat 4 te
Wijk bij Duurstede.

Woensdagavond 10 april zal er om 19.00 uur een avondwake voor haar worden
gehouden in de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus aan kerkweg 7 te Cothen,
waarna er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren.

De Uitvaartdienst zal zijn donderdag 11 april om 10.30 uur in bovengenoemde kerk,
waarna aansluitend om 11.30 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene
begraafplaats ,,Groenewoud" (R.K. gedeelte) aan de Groenewoudseweg 12 te Cothen.

 .......is thuis.

Donderdag 29 augustus om 19.00 uur willen wij.......gedenken tijdens de avondwake in
de parochiekerk van de H.H. Petrus en Paulus aan de Kerkweg 7 te Cothen. Na de
avondwake is er in de kerk gelegenheid van........afscheid te nemen en de familie te
condoleren.

Vrijdag 30 augustus is er om 14.00 uur voor hem een Uitvaartdienst in bovengenoemde
kerk, waarna wij hem zullen begraven op de algemene begraafplaats ,,Groenewoud”
(R.K.gedeelte) aan de Groenewoudseweg 12 te Cothen.

Onze moeder en oma is opgebaard in het mortuarium van ,,Verpleeghuis St. Elisabeth”,
Kloosterlaan 29 te Lage Vuursche. Gelegenheid om afscheid van haar te nemen
dinsdag 31 oktober van 9.30 tot 10.15 uur, waarna om 10.30 uur de Uitvaartdienst zal
zijn in de Kapel van bovengenoemd verpleeghuis.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden in het familiegraf op Algemene Begraaf-
plaats aan de Kampdwarsweg te Soesterberg.
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Onze vader en opa is thuis opgebaard.

De Uitvaartdienst zal zijn donderdag 26 oktober om 11.00 uur in het ,,Ewoud en Elisabeth
Gasthuis” aan de Gansfortstraat 4 te Wijk bij Duurstede.

Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium
,,Noorderveld” aan de Structuurbaan 1 (afslag Plettenburg) te Nieuwegein.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in het Kerkelijk Centrum ,,Open Hof” aan
het Kerkstraatje 4 te Wijk bij Duurstede.

De crematieplechtigheid zal zijn vrijdag 27 oktober om 16.00 uur in crematorium
,,Amersfoort" aan de Dodeweg 31 te Leusden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cremato-
rium.

.........is opgebaard in het Kerkelijk Centrum ,,Open Hof” aan het Kerkstraatje 4 te Wijk
bij Duurstede. Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen aldaar zondag 5 november
van 19.45 tot 20.15 uur. Daaraan voorafgaand zal er om 19.00 uur een avondwake wor-
den gehouden in de parochiekerk van St. Johannes de Doper aan de Klooster Leuterstraat
te Wijk bij Duurstede.

De Uitvaartdienst zal zijn maandag 6 november om 14.00 uur in bovengenoemde kerk,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats ,,Groenewoud”
(R.K. gedeelte) aan de Groenewoudseweg 12 te Cothen.

De Uitvaartdienst zal zijn woensdag 6 december om 14.00 uur in de parochiekerk van
St. Johannes de Doper aan de Klooster Leuterstraat te Wijk bij Duurstede, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats aan de
Steenstraat te Wijk bij Duurstede.

Onze moeder is opgebaard in het Kerkelijk Centrum ,,Open Hof”, Kerkstraatje 4 te Wijk bij
Duurstede. Gelegenheid tot condoleren aldaar op dinsdag 9 januari van 18.45 tot 19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden in de Grote Kerk aan de Markt te Wijk bij Duurstede
op woensdag 10 januari om 14.00 uur, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de
algemene begraafplaats „Groenewoud” aan de Groenewoudseweg 12 te Cothen.

Tante Ma is opgebaard in rouwcentrum „Nijenheim” aan de Kroostweg 33 (bij de Griftlaan) te
Zeist. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donderdag 28 januari van 11.00 tot 11.15 uur.

Aansluitend zal er om 12.00 uur een afscheidsdienst worden  gehouden in de aula van de
Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg te Zeist, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden.


