Coba Cuijpers - Bijlmakers
Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

* Ospel, 11 maart 1929

echtgenote van

Piet Cuijpers †
Mam is 91 jaar geworden
Ospel : Nellie en Henk van den Beucken - Cuijpers
Maarten en Maira, Liam
Lonneke en Niek, Taisa, Ruby, Kai
Pascal en Marieke, Liv
Heel : Leo en Joke Cuijpers - van Rooijen
Sem
Jis en Denise ♥, Vana
Evine en Nick
Ospeldijk : Bert en Mayco Cuijpers - Poell
Liselotte en Dennis, Lisa
Ellen en Tim, Sara
Chantal en Martijn, Julia †, Lucas
Weert : Peter en Leny Cuijpers - Caelers
Remco
Roy en Nicole

† Ospel, 5 juni 2020

Meijel : Johan en Anja Cuijpers - van Hoeij
Emiel en Sanne, Maarten
Paul en Petra
Elise en Jan, Melle, Sepp, Imme
Myrthe ♥ en Martijn
Familie Bijlmakers - Familie Cuijpers
Familie Cuijpers
Siebenstraat 6, 6035 BD Ospel
Vanwege de huidige situatie zal de uitvaartdienst in besloten kring plaatsvinden op dinsdag 9 juni
om 14.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ospel,
waarna we mam bij pap te rusten leggen op het kerkhof aldaar.
Gelukkig hebben we een alternatief gevonden zodat jullie het afscheid op dinsdag 9 juni om 14.00 uur live mee kunnen
kijken via een live - stream op de computer of mobiele telefoon. De stream/video is vanaf ongeveer
13.45 uur (live) tot

’s avonds te bekijken via de volgende link: http://www.streamingteam.nl/live

Code:2251

We zouden het op prijs stellen als jullie een erehaag zouden vormen op dinsdag 9 juni om 13.45 uur
vanaf het thuisadres, Siebenstraat richting de kerk om mam een laatste groet te brengen.
Mam is thuis.
U kunt afscheid van haar nemen op zondag en maandag van 18.30-19.30 uur en dinsdag van 10.00-11.00 uur.

