
 Ga nooit heen zonder te groeten
 Ga nooit heen zonder een zoen
 Wie het noodlot zal ontmoeten
 Kan het morgen niet meer doen
 Ga nooit heen zonder te praten
 Dat doet soms een hart zo’n pijn
 Wat je ’s morgens hebt verlaten
 Kan er ’s avonds niet meer zijn

MARIA WILLEMS

Als tranen een trap kunnen bouwen en herinneringen een brug.
Dan klommen wij hoog naar de hemel en nemen wij je gewoon mee 
terug.

echtgenote van
Theo de Bruin

* 11 oktober 1955 † 26 mei 2021 

  Theo
  Maikel en Brigit
  Sanne en Ward
  Semmie 

Generaal Gavinstraat 90
6562 ML  Groesbeek

Wegens de coronamaatregelen zal de uitvaartdienst in besloten 
kring plaatsvinden op donderdag 3 juni a.s. om 13.00 uur. 
Deze dienst is live te volgen middels een livestream. 
Ga hiervoor naar: www.begrafenisondernemingjacobs.nl/live 
het wachtwoord is: Maria
Na de dienst zal Maria in besloten kring begraven worden op de 
natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Maria is thuis, gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen 
dinsdag a.s. van 19.00 tot 21.00 uur.
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