
Martin & Tanja

Twee zielen één gedachte,

twee harten en één slag,

twee handen en één handdruk,

twee mensen, samen gelukkig, elke dag. 

Twee monden, slechts één kus,

twee paar ogen, doch één blik,

twee antwoorden met één ja,

twee mensen, WIJ, geen ik.

Samen het leven beleven,

samen delen, mijn en dijn,

samen nemen, samen geven,

samen voor altijd gelukkig zijn.
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Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen
 tijdens de herinneringsdienst op zaterdag 23 juli 2022 

om 10.30 uur in de St. Petrus’ Banden kerk, Kerkstraat te Gilze, 
waarna de crematie in besloten kring zal plaatsvinden.

Schriftelijk condoleren kan achter in voornoemde kerk of 
u kunt een kaartje meebrengen, sturen of uw condoleance achter laten 

op www.begrafenissencreemers.nl

14 juli 2022
Correspondentieadres :

Nieuwstraat 177, 5126 CD Gilze
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Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering 
aan haar leven, heb ik geheel onverwacht 

afscheid moeten nemen van mijn alles 

Tanja Oostrum - Willemse
in liefde verbonden met

Martin Oostrum

Op een veel te jonge leeftijd van 51 jaar.

 Baasje van Scooby Î

 Familie Willemse - Voermans
 Familie Oostrum - Dijkstal

 Haar moeder, schoonmoeder, 
 zus, broers, schoonbroer, schoonzussen,  
 neven en nichten
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Ik zou niet weten wat te zeggen

zo zinloos lijkt dit alles zonder doel.

Geen woorden om nu uit te leggen

hoe machteloos ik mij wel voel.

Uit alle pijn kwam enkel deze troost:

we kwamen samen, dichter dan ooit.

Omdat je bij me bent, sterf je nooit. 
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