
Louis Kies
1934 | 2021



Diep ontroerd door de moed, de kracht en het vertrouwen waarmee hij tot het laatste 
toe heeft geleefd en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen 
wij u mede dat is overleden onze lieve vader, schoonvader en Opa “Pet”

Aloysius Maria Adrianus Kies
- Louis -

sinds 2003 weduwnaar van Thea Kies - Monnier

* Schiedam, 21 augustus 1934 † Voorburg, 27 september 2021

Richard en Gladys
   Zino
   Gia

Astrid
   Ruby
   Kelly en Philip

Louis is overgebracht naar het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, 
Wijndaelersingel 1 te Den Haag, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je sterft,

het is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.
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Diep ontroerd door de moed, de kracht en het vertrouwen waarmee hij tot het laatste 
toe heeft geleefd en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen 
wij u mede dat is overleden onze lieve vader, schoonvader en Opa “Pet”

Aloysius Maria Adrianus Kies
- Louis -  

sinds 2003 weduwnaar van Thea Kies - Monnier

* Schiedam, 21 augustus 1934                                        † Voorburg, 27 september 2021

Richard en Gladys
   Zino
   Gia

Astrid
   Ruby
   Kelly en Philip

Correspondentieadres:
P. van Troostwijkstraat 171
2522 DR  Den Haag

Louis is overgebracht naar het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, 
Wijndaelersingel 1 te Den Haag, alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Louis in de Prelude Aula 
van het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, op bovengenoemd adres,
op vrijdag 1 oktober om 13.30 uur. 

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

Sterven doe je niet ineens,

maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je sterft,

het is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: ik ben wat moe.

Maar op een keer dan ben je aan

je laatste beetje toe.


