
Atie Maassen
1954 - 2018



Met al zijn vechtlust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen! 
Omringd door zijn gezin is, in zijn eigen omgeving, onze lieve vader, schoonvader 
en trotse (over)grootvader in alle rust overleden. Wij blijven achter met hele 
dierbare herinneringen en een enorm respect voor de manier waarop hij, zonder 
te klagen, met zijn ziekte is omgegaan

Arend Gerrit Maassen
Atie

* Deventer, 4 januari 1954  † Deventer, 9 maart 2018
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Correspondentieadres:
Radstakeweg 71, 7412 XS Deventer

Er is gelegenheid om afscheid van Atie te nemen vrijdag 16 maart tussen 10.30 uur 
en 11.00 uur in het clubgebouw van voetbalvereniging IJsselstreek (ons 2de hûûs), 
Borgelerdijk 4 te Deventer.

De afscheidsplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, heeft daar plaats om 11.15 uur.

Nadat wij Atie in besloten familiekring naar het crematorium begeleidt hebben is er 
gelegenheid ons te condoleren, nog meer mooie herinneringen te delen en samen het 
glas te heffen op het leven van Atie in bovenstaand clubgebouw.

Er is een online condoleanceregister ingericht waar u een herinnering kunt plaatsen en uw medeleven 
kunt betuigen aan de familie. U vindt hier ook meer informatie over de uitvaart. Hiervoor gaat u naar 

www.hermanbakker.nl en logt in met de naam: Atie Maassen en plaatsnaam: Deventer.

Henk is thuis. 

Donderdag 2 juli is er van 18.30 tot 19.30 uur gelegenheid om
afscheid van Henk te nemen en ons te condoleren aan huis. 

Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op zaterdag 
4 juli om 10.30 uur in ‘Het Wapen van Wesepe’, 
Ds. E. Kreikenlaan 8 in Wesepe. 
Na de afscheidsbijeenkomst begeleiden wij Henk in besloten 
kring naar het crematorium. 

 - Henk hield van witte bloemen - 

Onze wens is een herinneringsboek over Henk te maken en hierbij kunnen wij uw hulp 
goed gebruiken. Heeft u een leuke, goede herinnering aan Henk of mooie foto’s, 
graag deze sturen aan ons of mailen naar: henk-karin@kpnmail.nl zodat wij deze 
mooie herinneringen kunnen bewaren. 

Intens verdrietig zijn wij, maar vol bewondering voor zijn wils-
kracht, doorzettingsvermogen en liefde om zo lang mogelijk bij 
ons te kunnen blijven, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn allerliefste schat Henk en onze lieve, sterke papa 

Henk Korderijnk 
Welsum, 7 augustus 1965   Wesepe, 27 juni 2015 

Karin Ruiter - Gerrits 

Jolanthe Korderijnk - Scheermeijer †

Rick

Annieck 

 Milou

Lieve schat, wij houden van je en wat zullen wij jouw liefde, 
humor en behulpzaamheid missen. 

Scholtensweg 47
8124 AH Wesepe
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