
Langzaam gleed zij uit het leven
uit de vrienden en kennissen

uit de familie 
naar de herinneringen

naar het verleden.
En zo is het goed.

Toch nog onverwacht is na een lang en veelbewogen leven rustig in haar slaap overleden

Anna Maria van Aalst-Sluijter
‘Anny’

geboren 19 juni 1935 in Geleen
overleden 6 december 2020 in Groesbeek

 Groesbeek: Hans en Christine Onstein-Saedt
   Sander en Romee
   Ruben en Mireille, Figo
   Claudia en Djiby, Aïcha
 Bilthoven: Paul van Aalst en Hendrien Witte
   Lotte
   Luc en Jet
 Den Haag: Valerie Sluijter en Johan Wolfs †
 Geleen: Jo en Jos Sluijter-Op ‘t Broek
   kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres:
Lievensweg 30
6562 XN  Groesbeek
email: hansonstein@hotmail.com

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 december 2020 om 15.00 uur in 
Crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51, Nijmegen. Aansluitend is er gelegen-
heid om de familie te condoleren.

De afscheidsbijeenkomst is ook te volgen via een live stream. Ga hiervoor naar:
www.crematoriumjonkerbos.nl/liveuitzendingen, waar u kunt inloggen met de
toegangscode: A55E2BD8
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De afscheidsbijeenkomst vindt in besloten kring plaats in crematorium Jonkerbos 
te Nijmegen.


