Subscribe

Past Issues

Translate

Extra Nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude, 3 maart 2022

In deze nieuwsbrief:
Dick van Mourik overleden

Overleden Dick van Mourik
(Abcoude 29 november 1938 - Mariaoord Vinkeveen, 26 februari 2022)
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
van het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame papa, schoonvader en lieve opa.
Dat staat op de overlijdenskaart van Dick van Mourik, geboren op de familieboerderij aan
de Winkeldijk waar hij later als volwassen man ging boeren met zijn vrouw Bea. Dick
verhuisde daarna met zijn gezin naar Berne bij Oldenburg in Duitsland, een plaats waar
iedereen met plezier kwam logeren. Na 18 jaar Duitsland werd de volgende etappe
Nieuwe Niedorp, waarna Dick en Bea uiteindelijk weer terugkeerden naar Abcoude.
Dick is thuis, waar de familie deze dagen in familiekring met hem samen wil zijn.
De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 4 maart om 13.00 uur in de Dorpskerk.
Mevr. ds. Esther Smits uit Leiderdorp zal de dienst leiden, medewerking wordt verleend
door Frits Heil.
Aansluitend wordt Dick begeleid naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 't Geinhof
in Abcoude.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren van de familie in de Dorpskerk.
De kerkdienst is ook te volgen en terug te kijken via kerkdienstgemist.nl .
Wij wensen echtgenote Bea, de kinderen Maarten, Christina en Karin, hun partners,
kleinkinderen en verdere familie en bekenden Gods kracht en steun toe.
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Correspondentie-adres:
Torenlaan 27
1391 VM Abcoude

U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen: uitschrijven
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