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‘Onthoud altijd dat je ertoe doet, 
jij bent belangrijk, er wordt van jou gehouden 

& jij verrijkt deze wereld zoals 
niemand anders dat kan.’

Loslaten is doorgaan met liefhebben
Onze kanjer, mijn maatje, onze liefdevolle zoon, 

mijn gekke kleine broertje, altijd zorgzaam, attent & 
sociaal. De impact die hij op ons achterlaat en op 
een ieder die zijn pad kruiste, is hartverwarmend.

Een onvoorstelbare leegte achterlatend, maar zo 
vervuld van zijn liefde. Voor de rest van ons leven 
dragen we hem bij ons. Hij leeft voort in ons hart, 
onze gedachten en alle speciale herinneringen. 

Hans & Saskia Stindt
Sanne Jeursen

Lisette Stindt & Martin Verbeek

Rogier Johannes Andreas Stindt
08-12-1995 - 05-05-2021



Correspondentieadres:
Prins Willem Alexanderlaan 912
7312 GD Apeldoorn

Graag ontmoeten wij jullie om afscheid te nemen van onze lieve Rogier en ons te 
condoleren en bij te staan. De gelegenheid hiervoor is op:

woensdag 12 mei van 18:00 uur - 18:30 uur

bij ons thuis buiten in de tuin aan de Prins Willem Alexanderlaan 912 in Apeldoorn. 
Parkeren kan aan de overzijde van de straat aan de Koningslijn. We willen je vragen in 
je meest kleurrijke verschijning te komen, passend bij Rogiers persoonlijkheid.

Om een speciale plek te creëren om Rogier op te zoeken, wordt er een 
herinneringsbankje geplaatst in een mooi natuurgebied in de omgeving van Apeldoorn. 
Een bijdrage hiervoor kan digitaal gegeven worden bij de condoleance. 

Op www.memori.nl kunnen jullie een herinnering, foto of anekdote voor ons 
achterlaten. 

De viering van Rogiers leven vindt plaats in besloten kring.



Stil, mijn Ziel wees stil
En wees niet bang

Voor de onzekerheid 
van morgen

God omgeeft je steeds
Hij is er bij, in je 

beproevingen & zorgen.

God, U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen

Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij

Die rust in U alleen.


