
Onze dappere strijder, m’n lieve meisje, krachtige, mooie en altijd vrolijke 
vrouw, markante en zorgzame powermoeder, bijzonder kind en lieve 
dochter, dierbare dansende zus, liefdevolle en kleurrijke tante met stijl, 
warme en zachtaardige bonus mama en oma, hoeft niet meer te vechten

Irma Stutz
17-12-1970    3-7-2021

Nils Verlaat

Delano de Croes & Charmain de Koster

Herman & Nel Stutz - Dame

Ron Stutz & Talitha Manuputty
Maysa & Joaquin

Chaïra Gomies & Darryl de Koster
 Anahera

De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring. We nodigen jullie graag 
uit voor de condoleance en om afscheid te nemen van Irma op 
donderdag 8 juli van 19.00-20.30 uur in de Lingehoeve, Lingedijk 199, 
4163 LK, in Oosterwijk.

Irma houdt van witte en roze rozen.

If you gave more than you took
Life could be so good

Come on and try, now's the time
'Cause you're free

To do what you want to do
You've got to live your life
Do what you want to do

Irma is vrij vertrokken naar het licht en zal altijd stralen om ons heen.

Correspondentie adres

Nils Verlaat & Delano de Croes
Spartaveld 1, 4142 TA Leerdam

06 55 120 240

www.memori.nl/irma-stutz
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Wij nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen van Irma op 
vrijdag 9 juli vanaf 13.00 uur in de Lingehoeve, Lingedijk 199, 4163 LK in 
Oosterwijk. Aansluitend brengen we Irma gezamenlijk te voet naar de 
Algemene Begraafplaats, Tiendweg 118 in Leerdam, waar we haar rond 
16.00 uur zullen begraven.
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