
Verstomd is nu je stem 
en stilte zal er zijn. 
Geen plaats meer tussen ons
maar ook geen zorg en pijn. 
Jij maakte deel uit van het geheel 
uniek en vol herkenbaarheid. 
De schakel is verbroken 
de lege plaats een feit. 
Verdriet vermengd met dankbaarheid 
want..... jij hoorde er zo bij.

Correspondentieadres:
Platostraat 16, 2675 XC  Honselersdijk

Ma is overgebracht naar familiekamer Silene, Rijsenburgerplaats 27 te Poeldijk.

We komen in besloten kring samen voor de avondwake op maandag 3 augustus 
om 19.00 uur in de St. Andreaskerk te Kwintsheul. De Eucharistieviering bij 
haar uitvaart zal op dinsdag 4 augustus om 10.30 uur plaatsvinden, en ook daar 
kunnen wij u, door de huidige omstandigheden, helaas niet voor uitnodigen.

U kunt de avondwake en uitvaart rechtstreeks beluisteren via www.kerkomroep.nl 
De uitvaartdienst kunt u eveneens live meekijken via de volgende link: 
www.arvideo.nl/lenie, wachtwoord: lm
We zien uw condoleance en herinneringen graag tegemoet via bijgevoegd 
condoleancebriefje, een kaartje aan het correspondentieadres of via 
www.deelherinnering.nl   

Zover we konden zijn we met je meegegaan, nu moeten we je laten gaan.
Overleden is onze lieve moeder, lieve Lenie, lieve oma en lieve omi

Lenie van Marrewijk-Persoon
Helena Catharina Maria

weduwe van Arnold van Marrewijk, † 2007
eerder weduwe van Kees Wubben, † 1969 

* 21 april 1932                         Poeldijk                           † 29 juli 2020
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