
Immer wenn du denkst es geht nicht mehr,

kommt von irgentwo ein Lichtlein her.
Na een mooi en rijk leven, ook met de nodige tegenslagen, maar toch altijd positief en liefdevol, heeft 
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder het leven los moeten laten en afscheid van ons 
genomen 

GEESJE VAN DE LEST-VISSER

echtgenote van 
Henk van de Lest †

* 19 april 1936 † 9 februari 2022
  Vlagtwedde Groesbeek

 Henk † en Nel
 Hans en Silvia
 Rudi en Helga
 Yvonne en Frances
 Kleinkinderen
 Achterkleinkind

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 16 februari om 11.00 uur
in de Boszaal van Crematorium Jonkerbos, Weg door Jonkerbos 51 te Nijmegen.

Aansluitend zal Geesje in zeer klein gezelschap gecremeerd worden.

U bent na de plechtigheid van harte welkom bij een informeel samenzijn in de koffie/condoleance 
ruimte van Crematorium Jonkerbos.

Hier is ook gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren.

Rust

Wat ons uiteindelijk rust zal geven,
is het aanvaarden van datgene wat niet uitgelegd kan worden.
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De afscheidsplechtigheid zal, vanwege de nog geldende 
beperkingen, in besloten kring plaatsvinden.


