


''Zie, Ik maak alle dingen nieuw'' 
Openbaring 21: 5 

Dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve moeder,

groot- en overgrootmoeder

Lenie de Boer - Everhard
Aafje Helena

Amsterdam, 4 juli 1928 	 	 	 	   Zeist, 5 november 2019

Sinds 1986 weduwe van Willem de Boer

Joke en Wytze        Meinko en Koba
	 Jaap, Manuel
         Jan en Melanie
Margreeth en Fred        Willem Duco en Edda
	 Mees, Meinko       Cornelie
          Merijn en Sabrina
Els en Thyron        Quentin
          Alina
Jaap en Yvonne
	 Auke en Rik        Kees in herinnering en Chris
	 Geeke en Bas
	 Renske en Marcel

Achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Tiendweg 11, 3709 JP  Zeist (Google maps adres is Tiendweg 4, 
daarna de weg vervolgen tot het zwarte huis aan de linkerkant).

Moeder is overgebracht naar de Tiendweg, waar er gelegenheid is tot afscheid nemen op 
donderdag 7 november van 18:30 uur tot 19:30 uur. 

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 9 november om 9.30 uur in de Oosterkerk, 
Woudenbergseweg 44 te Zeist.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten achterin de kerk. 

Omstreeks 12.30 uur zullen wij moeder begeleiden naar begraafplaats Oostergaarde 
te Harderwijk.

Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers van woonzorgcentrum Villa L'Abri, 
waar moeder 14 jaar liefdevol is verzorgd. 
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