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* 24 januari 1950 † 18 oktober 2022

Marianne

Bas en Myrthe
Fleur, Samuel

Marieke en Klaas-Jan
Bram, Sophie

Rick en Melinde
Kate-Lynn, Rose, Liz

Gerardus Anthonius Petrus Ignatius
Grimbergen

Het wordt enorm gewaardeerd als u online 
een herinnering of bemoediging wilt delen. 
Hiervan wordt een herinneringsboek gemaakt.
Ga naar www.maranatha.nu en kies
condoleance in het menu. 

Klik op ‘condoleren’ en vul code 80fc2 in.

Correspondentieadres: Wielerbaan 6, 2492 WG Den Haag

We komen samen op woensdag 26 oktober om 13.00 uur, 
hiervoor bent u van harte welkom in het GODcentre, 

Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan 16 te Voorschoten.

Aansluitend is er tot 15.30 een informeel samenzijn om elkaar te ontmoeten en 
herinneringen te delen, waarna de begrafenis plaatsvinden op de Nederlands 

Hervormde Begraafplaats Wilsveen, Wilsveen 10C te Leidschendam.

-geen bloemen-

De God die ons tot de Waarheid leidt 
Hij staat ons bij ten allen tijd en 
Hij zal ons indien wij dit wensen 
omvormen tot volkomen mensen
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