
Bedankt voor wie je was en 
wat je ons gegeven hebt.

Dankbaar voor alle mooie en 
fijne herinneringen die hij ons 
nalaat, geven wij u kennis dat 

van ons is heengegaan

Harry van Raak
* 28 juli 1929

† 22 november 2021

weduwnaar van

Riet Smits
Uitvaartverzorging Creemers - +31 (0)13 507 78 80

We bedanken iedereen voor alle

belangstelling en medeleven. 



Het afscheid en de crematie zullen in 
besloten kring plaatsvinden.

Om u toch betrokken te laten voelen 
geven wij u de gelegenheid om de dienst live
mee te volgen op zaterdag 27 november 2021 
om 13.30 uur via www.uwafscheidonline.nl

Wilt u de familie schriftelijk een warm hart 
toedragen dan kunt u dat doen door een kaartje 
te sturen of een condoleance achter te laten op 
www.begrafenissencreemers.nl

Correspondentieadres: Roosakkerstraat 1b

 5111 CL Baarle-Nassau

Plots ben je er niet meer!

Dagelijks liep je achter je rollator naar familie voor een bakje koffie en een praatje, 
of je ging zomaar wat wandelen om in beweging te zijn. Je was er trots op dat je nog 
zo sterk was. Geestelijk werd het steeds moeilijker en kon je het vaker niet meer volgen. 
Je verzuchtte dan: “Ik weet het ook niet meer!” 
Helaas hebben we nog vrij onverwachts afscheid van je moeten nemen.

Wij dragen jou voor altijd in ons hart. Wij hielden van je om je eenvoud, je interesse in ons 
en de kleine dingen waar je zo van kon genieten. Je stond altijd voor iedereen klaar. 
We bewonderen je om je optimisme waarmee je in het leven stond en hoe je tegenslagen 
met humor kon relativeren. Je was een voorbeeld voor ons allemaal.

We zullen je missen. Je was er altijd voor ons, veelal op de achtergrond, maar je was er! 
Je was een goed en tevreden mens, een vader en opa uit duizenden! 
Bedankt voor alles.
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