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Bericht van overlijden
Helaas moeten wij u, via deze extra nieuwsbrief,
meedelen dat twee gemeenteleden ons zijn
ontvallen.
Op zaterdag 4 september 2021 is overleden
in de leeftijd van 100 jaar

Hendrika Berendina Hagens-Zandbergen
(Dien)

Zij heeft lange tijd in Spankeren gewoond en woonde
de laatste jaren op de Oude Plataan aan de
Zutphensestraatweg 5 in Dieren.
Er is gelegenheid om de familie te condoleren op
woensdag 8 september van 19.00 tot 19.30 uur in
het Monuta Uitvaartcentrum, Harderwijkerweg 5a
te Dieren.
De uitvaartbijeenkomst zal a.s. donderdagmorgen
9 september om 11.00 uur in besloten kring
plaatsvinden in de Petruskerk te Spankeren.
De dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
(zie Dorpskerk-Spankeren).
Na deze bijeenkomst zal mevrouw Hagens, eveneens
in de besloten kring van haar directe familieleden,
worden begraven op de begraafplaats naast de kerk
waar sinds 1999 ook haar man Bernard begraven ligt.
Wij leven mee met haar kinderen Mini en Henk,
Dicky en Ebrahim, Marion en Harrie en natuurlijk ook
met haar geliefde klein- en achterkleinkinderen.
Wij wensen hen heel veel sterkte de komende tijd.
Als u de familie een kaart wilt sturen dan kan dat
naar Overweg 16
6956AG Spankeren

Erehaag
Om mevr. Hagens de laatste eer te kunnen
bewijzen willen we een erehaag vormen bij het
binnenkomen van de kerk. U kunt zich hiervoor
vanaf 10:45 uur opstellen bij de kerk.

Op zondag 5 september 2021 is overleden
in de leeftijd van 75 jaar

Wilhelmina Berendsen - Willemse
(Wil)

Zij woonde op de Bosrichterlaan 18 in Laag-Soeren.
Sinds 2018 was zij weduwe van M.J. Berendsen.
De crematiebijeenkomst zal a.s. vrijdagmorgen
10 september om 10.00 uur in besloten kring
plaatsvinden in het crematorium te Dieren.
Wij leven mee met haar kinderen Ina en Hans,
Toon en Gerda en natuurlijk ook met haar geliefde
kleinkinderen Sanne, Carlijn en Thom, Michel, Stef
en Lisette.
Wij wensen hen heel veel sterkte de komende tijd.
Als u de familie een kaart wilt sturen dan kan dat
naar Bosrichterlaan 18
6957AW Laag-Soeren
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