
Corrie
Foto aan de binnenzijde is genomen in haar geliefde Tossa de Mar.



In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was zou Ik het u 
hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. 
En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal 
u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn, waar Ik ben.

Joh. 14 : 2, 3 

Corrie is in haar kamer in Huize Boschrust, Loolaan 59 te Apeldoorn.
Wij brengen deze laatste dagen graag in familiaire kring met haar door.

De dankdienst voor haar leven zal D.V. worden gehouden op zaterdag 30 januari om 
12.30 uur in de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143 te Apeldoorn. Aansluitend begeleiden 
we haar naar haar laatste rustplaats op begraafplaats Heidehof, Engelanderholt 95 
te Ugchelen.
Hierna is er gelegenheid om ons te condoleren in de ontvangstruimte van 
de Jachtlaankerk.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van 
Huize Boschrust voor de liefdevolle zorg die Corrie mocht ontvangen.

Blij dat haar verder lijden bespaard is gebleven, maar met verdriet in ons hart, delen wij 
u mee dat door haar Heer is thuisgehaald mijn allerliefste zorgzame vrouw, onze lieve 
moeder, oma en superoma. 
Ze is nu veilig in Jezus’ armen, zoals we haar toe mochten zingen tijdens dat bijzondere 
afscheidsmoment, omringd door man, kinderen en kleinkinderen.
Haar grote wens is nu vervuld: ze kan weer lopen!
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