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Extra Nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude, 10 juni 2022

In deze nieuwsbrief:
Overleden: Helena Willemina Wil Eikelenboom - den Hertog

Overleden Helena Willemina Wil Eikelenboom - den Hertog
Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
De Here Here is mijn kracht.
Habakuk 3:18 - 19

Deze bijbeltekst staat op de overlijdenskaart van ons oud-gemeentelid Wil Eikelenboomden Hertog.
Wil Eikelenboom en haar man Bab woonden met hun kinderen Marrigje en Barend op de
boerderij in Gein-Zuid.
Wil was verloskundige. Veel plaatsgenoten bewaren dierbare herinneringen aan haar!
Haar deskundigheid, wijsheid en het letterlijk meeleven bij al het nieuwe komende leven
was groot.
Na verkoop van de boerderij in 2016, verhuisde Wil naar Meppel.
Haar wens was een kerkelijk afscheid in de Dorpskerk van Abcoude.
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De afscheidsdienst zal plaats vinden op maandag 13 juni om 13.30 uur in de Dorpskerk.
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Voorganger bij de dienst is ds. Henk van Dam uit Elburg, de ouderling van dienst uit
Meppel is Jan Huizing, organist is Frits Heil.
Voorafgaand aan de dienst is er van 12.45-13.15 uur gelegenheid voor een laatste groet
en het condoleren van de familie in het koor van de Dorpskerk.
Na de dienst wordt Wil begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats ’t Geinhof
te Abcoude. Daarna is er gelegenheid voor koffie en thee in ‘t Hoogt.
Wij wensen allen die haar missen de kracht en steun van God toe die ons leven draagt.
Correspondentieadres:
Reestlaan 154, 7944 DA Meppel
De afscheidsdienst is ook op de gebruikelijke manier thuis of elders te volgen en terug te
kijken via kerkdienstgemist.nl
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