
W im Bartholomäus

“Voor deze reis geen paspoort, Visum of retour meer nodig”

 Wim

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Wim op donderdag 14 juli 
a.s. om 14.00 uur in de Mozartzaal van Uitvaartcentrum Sion, Mozartstraat 41 te 
Groesbeek. Aansluitend is er een samenzijn in de Bachzaal van het uitvaartcentrum,  
waarin we herinneringen ophalen aan het leven van Wim. 

Wim is thuis, gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op woensdag van 18.30 tot 
20.30 uur.

Wim wordt in besloten kring gecremeerd.

9 januari 1935 te Groesbeek 7 juli 2022 te Groesbeek

W im Bartholomäus
weduwnaar van Ton Bartholomäus-Hermsen

 Heidie & Theo
  Anne & Willem
  Daan & Lotte

 Yvonne & Dirk
  Marijn
  Max

Groesbeek, Kloosterstraat 60
Correspondentieadres:
Grafwegen 16-A
6562 KH  Groesbeek

Wim wenst geen bloemen maar een donatie aan het Koningin Wilhelmina Fonds.
Collectebus zal in het uitvaartcentrum aanwezig zijn.
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