
Onze zoon en broer Robin van der Sligte is op woensdagochtend 9 maart om 11:27 uur
overleden. Tijdens zijn tijd op aarde heeft hij vele harten meerdere malen geopend. 
We hadden hem graag nog veel langer bij ons gehad, maar zijn ziel besloot iets anders. 
Daar hebben wij vrede mee.

Robin is bij hetRobin is bij het Willems uitvaartcentrum, ‘t Sittert 22 te St. Odiliënberg. Hier kunt u afscheid van hem 
nemen op vrijdagavond 11 maart van 19:00 uur tot 21:00 uur, zaterdag 12 maart en zondag 13 maart van 
15:00 uur tot 17:00 uur. 

Graag nodigen wij u uit voor de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 15 maart om 12.30 uur in de 
Sint-Christoffelkathedraal aan de Kraanpoort te Roermond.

U kunt uw auto parkeren bij parkeergarage Kazerneplein, Maashaven 144 te Roermond.

Na de uitvaartdienst begeleiden we Robin naar natuurbegraafplaats Bergerbos, Roskam 7 te
StSt. Odiliënberg. Om 15:00 uur begint in de boskapel een bijeenkomst en heeft iedereen de 
mogelijkheid om het woord te nemen en te delen wat Robin voor hem of haar betekend heeft. 
Voelt u dat u daar iets wilt inbrengen, wat dan ook, laat ons dit dan even weten. Spontaan, ter plekke, mag 
ook. 
De boskapel is buiten. 

Aansluitend begeleiden we Robin naar zijn laatste rustplaats in het bos.

Via internet kunt u ons condoleren op de website: www.memori.nl
Daar kunt u op Robin van der Sligte zoeDaar kunt u op Robin van der Sligte zoeken met als woonplaats Delft.

Het is onze wens dat u kleren draagt waarin u zich op uw gemak voelt. 
Dit mogen ook feestelijke, kleurrijke kleren zijn. Kleed u op de weersomstandigheden.
Ook nodigen wij u uit een steentje of organisch gedenkteken mee te nemen waarop u een persoonlijke 
boodschap kunt schrijven. Dit kunt u bij zijn rustplaats achterlaten. 

Correspondentieadres:         Emailadres: vandersligte@home.nl
Vlaskuilseweg 80
6105 CP Maria Hoop6105 CP Maria Hoop

zoon van
Hans en Kitty van der Sligte-Vromen

Joris en Laura, Saar, Abel
Frank en Eyasu
Anne en Teun

Oma Vromen-Watervoort
VVerloofde Tessa Lothingland

Ingenieur en filosoof
denker en maker
danser en muzikant
bovenal een familiemens
hij heeft genoten
Stay funky!

††

Robin van der Sligte
* Hoensbroek, Mariarade 5-02-1985        † Echt-Susteren, 9-03-2016


