
 “Ik goj! Got nie ont grinzen hé!”

  Dag Poeske, tot maan…

Wij hebben veel te snel, maar met heel veel liefde en respect los 
moeten laten mijn lieve vrouw, ons zeer betrokken mam en super 
trotse oma

Jolanda van Breemen-Janssen
Jolanda van Nel de Piewiet van Gerrit de Waa.reme

echtgenote van
Frank van Breemen

* 23 december 1960 † 3 juli 2022
  Groesbeek Groesbeek

 Frank
 Priscilla
 Jeffrey en Ilona
  Noud, Romy
 Kevin en Maikel
  Blacky, Jacky, Benji en Buddy

Bramenhof 13
6561 ZC Groesbeek

De afscheidsdienst om het leven van ons mam te gedenken zal 
plaatsvinden op zaterdag 9 juli om 13.00 uur in de Mozartzaal van 
Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te Groesbeek.

Aansluitend bent u van harte welkom bij een koffietafel in de Bachzaal 
van dit Uitvaartcentrum.

Vervolgens zal ons mam in besloten kring gecremeerd worden.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van ons mam op 
dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli van 19.00 uur 
tot 21.00 uur in haar eigen vertrouwde omgeving, Bramenhof 13 te 
Groesbeek.

Ons mam hield niet van rozen.
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