
  Eerlijk & oprecht
  Weinig woorden, maar daden
  Nooit zeuren, niet opgeven
  Met weinig tevreden,
  Alles gegeven 

In dankbaarheid en met groot respect voor wie hij was, laten wij u weten dat 
omringd door zijn geliefden, is overleden mijn lieve man, sterke vader, schoonvader, 
trotse opa, zwager en oom

MARINUS KERSTEN

echtgenoot van
Greet Kersten-Kersten

in de gezegende leeftijd van 87 jaar.

 Greet
 Harm en Ingeborg
 Stijn, Mijntje

 Piet en Gerda
 Jean Pierre en Renate

30 november 2020
Maarten Trompstraat 9
6562 XX  Groesbeek

We willen Marinus herdenken tijdens een afscheidsdienst op maandag 7 december 
a.s. om 11 uur. Vanwege Covid-19 zal deze afscheidsdienst in kleine kring 
plaatsvinden. 

Voor u is het mogelijk om de dienst bij te wonen via de livestreamverbinding. 
Deze verbinding is te volgen via www.begrafenisondernemingjacobs.nl/live met als  
code: mkersten9 

Na de dienst zal Marinus in besloten kring naar het crematorium begeleid worden.

Onze dank aan het personeel van Wijkverpleging Groesbeek centrum 2 
en de medewerkers van Hospice De Linde, Joachim en Anna.

Hun liefdevolle verzorging hebben de laatste maanden Marinus en ons goed gedaan.
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