Herdenking
Overleden gasten in het
Gasthuis
1 juli 2019- 30 juni 2020

Met dit boekje willen wij
de mensen, die ons helaas
hebben moeten verlaten in
de afgelopen tijden,
herdenken en in gedachten
houden.
Voor alle gasten die in dit
boekje genoemd worden is
toestemming gevraagd aan
de nabestaanden/familie,
alléén met toestemming
wordt de naam benoemd.
Ook hebben
nabestaanden/familie een
eigen bijdrage kunnen
leveren aan dit boekje.

Dhr. J. J. Smits

-

7 juli 2019

Dhr. F. H. Waanders

-

18 juli 2019

Mw. M. T. K. Pruisken

-

20 juli 2019

Mw. T. Wuijster-Olinga

-

21 augustus 2019

Mw. J. Coesel

-

27 augustus 2019

Mw. M. De Bruijn

-

24 september 2019

Ich lebe mein Leben in
wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge
ziehn.
Ich werde den letzten
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den
uralten Turm,
und ich kreise
jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin
ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke

Maria Pruisken
5 maart 1959 - 20 juli 2019
Bijdrage van de
familie/nabestaanden.

Ik ga alvast, want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe?
Ik laat hier en daar een lichtje
aan,
dan hoef je straks, als jij ook
komt,
niet door het donker te gaan.

Dhr. A. Scheper

-

12 oktober 2019

Mw. I. W. Weber

-

24 oktober 2019

Mw.J. E. Mulder

-

27 oktober 2019

Mw. M. Baalman

-

20 november 2019

Mw. G. Post

-

22 november 2019

Mw. Vos

-

25 november 2019

Dhr. J. J. A. Mooij

-

28 november 2019

Mw. D. De Vries

-

5 december 2019

Dhr. M. Leffers

-

7 december 2019

Mw. M. J. Scholtens-Hollen -

11 januari 2020

Dhr. K. Bos

-

21 januari 2020

Dhr. H. Kamminga

-

17 januari 2020

Dhr. J. E. Venema

-

4 februari 2020

Dhr. J. Holthof

-

5 februari 2020

Mw. C. Bronda

-

23 februari 2020

Christina Bronda-Kruit
23 februari 2020
Bijdrage van de
familie/nabestaanden.

‘’Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.’’
Bijdrage van de familie/nabestaanden van J. K. Sollie.

Dhr. A. van der Hout

-

28 februari 2020

Mw. E. van Deth

-

2 maart 2020

Dhr. S. Gupta

-

3 maart 2020

Dhr. J. K. Sollie

-

9 maart 2020

Dhr. W. T. Hemmes

-

25 maart 2020

Dhr. P. Zwarts

-

4 april 2020

Dhr. H. C. Broekema

-

9 april 2020

Mw. R. J. Houtenbos

-

20 april 2020

Mw. W. Wolfs

-

2 mei 2020

Dhr. J. D. Siebenga

-

14 mei 2020

Mw. L. Geerligs

-

1 juni 2020

Dhr. S. N. Pietersma

-

19 juni 2020

de bomen komen uit de grond
en uit stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
-

Toon Hermans

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

-

Toon Hermans

