
Het water
uit de bron
is opgedroogd

Het vuur
van de zon
is uitgedoofd

De vlinders
van verlangen
zijn stuk voor stuk
gevangen

In het donker
begint stil
licht geflonker

Door goede zorg omgeven is thuis van ons heengegaan mijn lieve 
man, onze (schoon)vader en opa

JOOP TERVOORT

echtgenoot van
Albertine Thijssen

* Groesbeek, 19 maart 1933 † Groesbeek, 13 november 2020

 Albertine
 Marieke en René
  Dianne, Janiek en Kay
 Elske en Peter
  Emiel, Ida
 Jan en Marjolijn
  Iris

Kloosterstraat 65A
6562 AV Groesbeek

De laatste reis, terug naar de natuur
Ik kies nu, wacht niet tot het laatste uur

De plek zelf gekozen, zelfs de boom, bloem of struik
Waar ik de natuur en de bloesem ruik

Wij brengen Joop met ons gezin naar zijn laatste zelfgekozen 
rustplaats op Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Wij bedanken u allen voor het medeleven en de lieve woorden die 
wij voor en na het overlijden van Joop ontvingen.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van de 
Wijkverpleging Groesbeek Team centrum 1 en dokter Schuurmans.
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