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Bericht van overlijden
Helaas moeten wij u, via deze extra nieuwsbrief,
meedelen dat een gemeentelid ons is ontvallen.
Op vrijdag 10 december 2021 is overleden
in de leeftijd van 75 jaar

Henny Burgers-Kerkwijk
50 jaar in liefde verbonden

de ‘pensionering’. Dit jaar hebben ze nog samen hun
50 jarig huwelijk kunnen vieren.
Henny was een actief gemeentelid en heeft tot 3
weken geleden nog het regelen en aanschrijven van
de gastpredikanten verzorgd. Vroeger is ze ook
diaken in onze gemeente geweest in de periode van
1998 t/m 2006. Ze was een actief en betrokken
persoon met een groot sociaal gevoel.
Op vrijdag 17 december a.s. zal om 11.00 uur de
afscheidsdienst in kleine familiekring plaatsvinden
(i.v.m. de Corona maatregelen) in de Petruskerk te
Spankeren. Aansluitend vindt de begrafenis plaats
op het kerkhof bij de kerk.
De dienst zal worden geleid door ds. D.A. Bos.
Henny zal door de familie vanaf het woonhuis aan
de Overweg 49 naar de kerk worden gedragen.
Er zal een erehaag worden geformeerd tussen hun
woonhuis en de kerk. Iedereen is van harte
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Opstellen
graag uiterlijk om 10:45 uur. U wordt gevraagd om
hierbij de 1,5 m afstand te bewaren.
De afscheidsdienst kunt u digitaal bijwonen op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258Dorpskerk-Spankeren/events
Er is voor Henny een digitale gedenkplaats gemaakt
op https://www.memori.nl/gedenkplaats/hennyburgers-kerkwijk/.

Henny in 2016 tijdens de Kerkenmarkt

Henny woonde met haar met man Jan op de
Overweg 49 te Spankeren.
Vele jaren hebben ze samen op de Burgershoeve in
Spankeren aan de Bockhorstweg een melkveebedrijf
gehad. In 2011 zijn ze naar de Overweg verhuisd na

Wij wensen Jan Burgers, Timo en Marjolein, Sophie
en Julia, Annemiek en Herbert, Thijmen en Feline en
Martine en Michiel heel veel kracht om dit verlies te
dragen.
Als u de familie een bericht wilt sturen dan kan dat
naar Overweg 49, 6956AE te Spankeren.
Ds. Dik Bos (wnd. predikant)
Fred Haandrikman (voorzitter kerkenraad)

