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Bericht van overlijden
Helaas moeten wij u, via deze extra nieuwsbrief,
meedelen dat, na een mooi en rijk leven, afgelopen
zaterdag 9 mei in de leeftijd van 92 jaar is overleden

Dick (Dirk) Kool
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De uitvaartbijeenkomst zal a.s. zaterdag 16 mei in
besloten kring plaatsvinden tijdens een bijeenkomst
in de tuin van de fam. Kool in zijn zo geliefde
omgeving ‘Le Paradou’.
Na deze bijeenkomst zal Dick, eveneens in besloten
kring, worden begeleid naar het crematorium te
Zutphen.
Wij leven mee met zijn vrouw Ans, met wie hij begin
mei 64 jaar getrouwd was en met zijn (klein)kinderen
Pimhein, Jet en Dustin, Lieuwe en Karin, Julia en
Maarten en wensen hen heel veel sterkte de
komende tijd.
Als u een kaart wilt sturen dan kan dat naar het
correspondentieadres:
Becker's Sonsstraat 16
6971 GT Brummen

Erehaag
Dick zal zaterdag om 12.00 uur via de route
Harderwijkerweg Noord, Prof. Huetlaan, Jut van
Breukelerwaardlaan en de Badhuislaan, Le Paradou
en Laag-Soeren achter zich laten.
De afgelopen tijd namen zijn krachten steeds meer
af, maar gelukkig was zijn geest nog steeds scherp.
Dick heeft bijna 60 jaar als organist dienst gedaan in
o.a. het kerkje van Laag-Soeren. In 2004 hebben we
afscheid genomen van deze markante en kleurrijke
organist.
Ook in de stichting Jut van Breukelerwaard heeft
Dick zijn sporen verdiend in de 43 jaar dat hij daar
bestuurslid was.

Om hem de laatste eer te kunnen bewijzen kunt u
zich vanaf 11.45 uur opstellen langs deze route en
voor leden van de Hervormde gemeente is de
Harderwijkerweg, ter hoogte van het kerkje,
misschien een mooie plek.
De foto is genomen tijdens het 25-jarig ambtsjubileum van
ds. Quik in februari 2019 waar Dick erg van genoten heeft.
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