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en wel een paar wijzigingen nog.
enkel tekstueel:

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen… je had de wind niet mee.

oorkant moet tussen de jaartallen
pje.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan
zijn leven, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, lieve papa, schoonvader en trotse opa

type aan de binnenkant moet
t gekozen lettertype, dus ook
etters van zijn naam en de naam
htgenoot.

GERRIT FARO

res moet het streepje weg bij 's
oer.

GERARD ADRIAAN JOHAN
echtgenoot van
We nemen afscheid van Gerrit op vrijdag
3 november om 12.30 uur in de aula van
Huis van Brabant, Florijnstraat 60 te Oosterhout.
Aansluitend nodigen wij u uit voor een informeel
samenzijn in het restaurant van bovengenoemd
crematorium.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen
op woensdag of donderdag tussen 19.00 en
19.45 uur in uitvaartcentrum Bruijns, Florijnstraat 60
te Oosterhout (uiterst linker ingang).
In plaats van bloemen, liever een donatie aan
de Hersenstichting en aan KWF Nederland.
Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister in de ontvangruimte.
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Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen… je had de wind niet mee.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan
zijn leven, hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, lieve papa, schoonvader en trotse opa
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We nemen afscheid van Gerrit op vrijdag 3 november om 12.30 uur
in de aula van Huis van Brabant, Florijnstraat 60 te Oosterhout.
Aansluitend nodigen wij u uit voor een informeel samenzijn in
het restaurant van bovengenoemd crematorium.
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U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op woensdag of donderdag
tussen 19.00 en 19.45 uur in uitvaartcentrum Bruijns, Florijnstraat 60
te Oosterhout (uiterst linker ingang).
In plaats van bloemen, liever een donatie aan de Hersenstichting
en aan KWF Nederland. Hiervoor staan collectebussen bij het
condoleanceregister in de ontvangstruimte.
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