


Mijn grote liefde is overleden

Het ging altijd ‘uitstekend’ met je, helaas bleek dat toch niet zo te zijn.
Veel te snel heb je ons na een korte strijd voorgoed verlaten.

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.

Heel verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Dick Kappert
Dinant Gerrit

                   Lochem, 10 januari 1945               Lochem, 25 mei 2020

     
     Lochem  Annie Kappert - ten Donkelaar

     Lochem  Hermgerd & Jolanda
              Melvin

     Bussum  Marieke & Ramon
              Noor, Hugo
              Pucky 5

Dick had graag iedereen uitgenodigd voor zijn uitvaart. Vanwege het Coronavirus moet de uitvaart
echter in kleine kring plaatsvinden. Om toch afscheid te kunnen nemen van Dick en om ons te
kunnen condoleren organiseren we een auto-condoleance op maandag 1 juni van 19.00 - 19.30 uur
bij uitvaartcentrum Monuta, Zutphenseweg 91b in Lochem.
Er wordt een kaartje uitgereikt voor een persoonlijke boodschap.
   

   Correspondentieadres:
Noorderwal 36b
7241 BL Lochem
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