
Degene die ik lief heb 
verlaat ik, om diegene 

die ik lief had terug te vinden

Wij nemen afscheid van 
onze lieve pa, trotse opa 
en trotse overgrootvader

Harrie Kools
weduwnaar van

Riet Brouwers

Hij is 93 jaar geworden.
www.begrafenissencreemers.nl



Door de nu geldende maatregelen zijn we helaas genoodzaakt  
de uitvaart in besloten kring te laten plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen, geven we u de gelegenheid 
om de dienst live mee te volgen via www.uwafscheidonline.nl op 
woensdag 3 februari 2021 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Harrie op vrijdag 29 januari 2021 van 
15.00 tot 15.30 uur in uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

We vragen u rekening te houden met de geldende beperkingen. 
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Wilt u de familie toch schriftelijk een warm hart toedragen dan kunt u dat doen 
door een kaartje mee te brengen, te sturen of een condoleance achter te laten op 
www.begrafenissencreemers.nl. 
Dit vanwege het feit dat schriftelijk condoleren bij de uitvaart niet meer mogelijk is.

Corr. adres: Looienhoek 7
 5133 ND  Riel

Harrie is geboren op 1 mei 1927 te Riel. 
Harrie was een hardwerkende man die volop genoot 
van het leven op de boerderij. Samen met zijn lieve 
vrouw Riet trokken ze er bijna elk weekend op uit naar 
de trekpaarden keuring met hun eigen trekpaarden. 
Vanuit de boerderij vertrokken Harrie en Riet samen 
naar het Dorpsplein te Riel waar ze nog een mooie tijd 
hebben gehad. 
Na het overlijden van Riet ging Harrie naar 
de Guldenakker te Goirle waar hij volop genoot 
van alle warmte en gezelligheid om zich heen.  

Voor altijd in ons hart !
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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