
Zij ging liefdevol en 
onbaatzuchtig door het leven.

Sophie 
Woestenberg

weduwe van

Geraar Hendrickx

* Alphen, 4 januari 1928
† Alphen, 23 oktober 2021

Wij bedanken iedereen 

voor de goede zorgen, voor alle steun, medeleven en lieve woorden.



Moeders geven leven
Moeders geven kracht 
Moeders blijven geven
liefde, die elke pijn verzacht

Lieve mams, de belangrijkste lessen in het leven leerden wij van jou. 
Je was een bijzondere moeder en geweldige lieve vrouw. Bedankt voor alles. Ine en Dennis

Moeder/ Fieke bedankt voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt. 
Je interesse in ons leven voelde dat als een warme deken. De gastvrijheid waarmee 
jij ons en ook anderen verwelkomde voelde heel fijn en zullen we nooit vergeten. Gust en May

Uiteraard was je de liefste moeder, maar ook voor anderen was je lief, 
meelevend en oprecht geïnteresseerd. Bedankt voor je onuitputtelijke inzet.  Herman

Thank you for your warm welcome into your family, your smile and your open arms. 
Zo ver weg en toch zo nabij; het blijft 365 dagen per jaar Moederdag.  Leon en Tammy

Thank you, Oma, for being a beautiful example of tenderness and optimism to all of us – 
always smiling, kind and doting upon her grandkids. We will miss our visits, our long walks 
and bike rides, your infectious, bubbly laugh that you had when you were surprised 
or delighted. Thank you for being our sweet Oma, our schatteboutje, 
may you rest peacefully.   Christine, Brandon and Denise, Bryce

Thank you, my selfless Oma, for the memories of our golden childhood and 
for being our biggest fan. Bedankt voor de mooie herinneringen, 
die je ons al die Jaren hebt gegeven. Herman en Julio
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Corr. adres: Johannieterhof 2
 5131 CA Alphen

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons, 
afscheid te nemen tijdens de plechtige eucharistieviering 
op vrijdag 29 oktober 2021 om 14.00 uur in 
de H. Willibrorduskerk te Alphen.
De urne van moeder wordt op een later tijdstip 
begraven bij Geraar op de natuurbegraafplaats
de Hoevens te Alphen. 
Dit vindt in besloten kring plaats. 

U kunt de dienst eventueel ook live meevolgen via 
www.uwafscheidonline.nl

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Sophie 
op donderdag 28 oktober 2021 van 
19.00 tot 20.00 uur in uitvaartcentrum Creemers, 
Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

Wilt u de familie schriftelijk een warm hart toedragen 
dan kunt u dat doen door een kaartje mee te brengen, 
te sturen of online te condoleren via 
www.begrafenissencreemers.nl.


