Vanwege de ingestelde maatregelen is er met pieken een grote belasting op het netwerk.
Daarom kan het voorkomen dat de live uitzending mogelijk onvoldoende dan wel niet
meegekeken kan worden. Terugkijken kan binnen enkele minuten na einde van de
plechtigheid, zoveel en zo vaak men dat wenst door het invoeren van de code.
Wij zijn de medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Ravestein, de Horst in Geldermalsen
dankbaar voor de liefdevolle verzorging eb aandacht die zij aan Theo hebben gegeven.

Theo Versteegh
13 maart 1937 - 2 april 2020

Langzaam vervaagden je herinneringen en gleden je gedachten weg.

Met een hart vol verdriet, maar intens dankbaar voor alle liefde die wij
van hem mochten ontvangen, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Maar jouw liefde en toewijding blijft in ons hart.

Theo Versteegh
Theodorus Johannes

13 maart 1937

2 april 2020
Lenie Versteegh - van den Bosch
Roland en Yvonne
Mitchell en Marijn
Lisa en Maikel
Ronny en Angelique
Milan, Jaimy, Tygo, Yindi
Antoinette en Richard
Rick, Amy, Anouk

Wethouder Klerkstraat 55
4153 VJ Beesd
Op maandag 6 april om 14.00 uur nemen wij met ons gezin afscheid van Theo in
crematorium ’t Lief in Beesd. In verband met de Corona maatregelen kunt u helaas
daarbij niet aanwezig zijn maar we nodigen u uit om op dat moment met ons
verbonden te zijn via een livestream. Daarvoor kunt u om 13.55 uur inloggen op de
website: http://www.liveuitzendingen.nl met de code !!!!!!!!
Ook willen wij u vragen om op dat moment thuis, een kaarsje voor Theo aan te steken.
Omdat het ook niet mogelijk is om ons persoonlijk te condoleren is er voor Theo een
online gedenkplaats geopend. Graag willen we daar uw condoleances, herinneringen,
verhalen en foto’s bij elkaar brengen om later een herinneringsboek van te maken.
www.memori.nl/gedenkplaats/theo-versteegh

