
( Toon Hermans )

Op het bijgevoegde kaartje kunt u uw persoonlijke 

boodschap kwijt. Deze kan voor het begin van 

de afscheidsdienst opgehangen worden in de 

herinneringsboom in de kerk. 



Laat je hoofd niet hangen

ook al heb je verdriet

de wereld is zo slecht nog niet

het is wat jij er in ziet

kijk maar om je heen

ik wijs je de weg

je bent niet alleen

het leven stelt op zich niks voor

het is wat jij er van maakt

alles wordt nu anders

het is tijd dat je ontwaakt

ga je met me mee

dit is je kans

grijp hem meteen

kom vlieg met me mee

over land over zee

want het avontuur ligt ginds achter de horizon

wie of wat je ook bent

dit is het moment

het is nu of nooit

vlieg weg en kijk niet achterom

er ligt meer voorbij die grens dan je ooit denken kon

Spreid je vleugels naar een goud omrande horizon

(Trijntje Oosterhuis)

Dapper, ongelooflijk moedig en met een enorme wilskracht 
heeft onze moeder tot het laatst gestreden. Wij zijn heel erg 
verdrietig, maar ook enorm dankbaar voor alles wat zij 
ons heeft gegeven. Haar onophoudelijke strijdlust, liefde, 
zorgzaamheid, wijsheid en rust tot op het laatste moment, 
zullen we nooit vergeten en nemen we met ons mee. 
Ze blijft voor altijd in onze harten.
In de middag van 6 september is onze lieve mama ingeslapen.

Lieve mama rust zacht.

Wilma Dunnik

Rouveen 4 februari 1963                Amsterdam 6 september 2013

Ruben
Milan
Viktor

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen op 
donderdag 12 september om 13.00 uur in de Hervormde kerk 
“de Rank”, Ebbinge Wubbenlaan 41a in Staphorst. 
Aansluitend wordt Wilma in besloten kring begeleid naar het 

crematorium “Reestborgh” te Meppel.

Wilma is bij ons thuis. Wanneer u persoonlijk afscheid van haar wilt nemen 
dan kan dat maandag, dinsdag en woensdag aan de Staphorsterkerkweg 6, 
7951 JS in Staphorst tussen 15.00 en 17.00 uur.
Tevens is er mogelijkheid om afscheid te nemen in de kerk van 
12.30 tot 13.00 uur. Wij stellen het zeer op prijs dat u de herinneringskaart 
meeneemt op het afscheid van Wilma. 
Op de dag van het afscheid is er geen gelegenheid om de familie persoonlijk te 
condoleren. Wij voelen ons gesterkt dat u in gedachten bij ons bent.

Gelieve geen rouwkleding te dragen


