
There’s a new world somewhere,

they call it promised land,

and I’ll be there some day,

if you will hold my hand.

I still need you there beside me,

no matter what I do,

for I know I’ll never find another you.



Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een 
lang en actief leven is overleden onze vader, schoonvader en opa

Tian Djin (Max) Oey 
weduwnaar van Myrna Oey - Liauw sinds 2014

* Sukabumi, 29 juli 1929                                        † Den Haag, 13 mei 2019
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Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Djin in het uitvaartcentrum van CUVO uitvaartzorg, 
Eikelenburglaan 5 te Rijswijk, op vrijdag 17 mei van 20.00 tot 20.45 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden in de aula van begraafplaats Eikelenburg, 
Eikelenburglaan 7 te Rijswijk, op dinsdag 21 mei om 12.00 uur. 

Omstreeks 13.30 uur begeleiden wij Djin naar zijn laatste rustplaats, waar hij herenigd 
wordt met zijn geliefde Myrna.

Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

U kunt een herinnering aan Djin achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren

Grateful for everything he has done for us and for all the cherished memories, we are 
informing you that after a long and involved life, our father, father in law and grandfather 

has passed away

Tian Djin (Max) Oey
widower of Myrna Oey - Liauw since 2014

Sukabumi, July 29, 1929                                                         The Hague, May 13, 2019

There is an opportunity to say farewell to Djin in the funeral home of CUVO uitvaartzorg, 
Eikelenburglaan 5 in Rijswijk, on Friday the 17th of May from 20.00 till 20.45 hrs.

The farewell service will take place at the auditorium of the Eikelenburg cemetery, 
Eikelenburglaan 7 in Rijswijk, on Tuesday the 21st of May at 12.00 hrs.

At approximately 13.30 hrs, we will accompany Djin to his final resting place, where he 
will be reunited with his beloved Myrna.

Following the farewell service, there will be a gathering in the reception room of the 
cemetery.

You can leave a remembrance for Djin at www.cuvo.nl/condoleren
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