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Wim en Els
    Raymond en Bibi
Jola en Jaap
    Dennis en Esther
    Edwin en Froukje
Wil en Ben
    Michael 
    Brenda
Peter en Carla
    Sabrina en Jeffrey
    Melanie en Melvin
Gerard, in liefdevolle herinnering
Bep 
    Marina en Rijk
    Tinus en Diana
    Paulie en Lisa
Paula en Mano
    Joëlla en Danie
    Graziëlla en Roy
René en Monica
    Robin en Sander
    Dewi 
Sonja en Rob
    Robert en Eline
Eddie en Diana
    Wesley en Joyce
    Bo en Yeray
    Dani 
Esther 
    Mark  
    Liz
en achterkleinkinderen

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden heeft mogen zijn, geven wij u kennis dat door God tot  
zich is genomen de liefste moeder, schoonmoeder en meest trotse oma van de wereld

Mama is in het CUVO uitvaartcentrum Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1 te Den Haag,
Waar gelegenheid is afscheid van haar te nemen op dinsdag 26 oktober van 18.15 tot 19.00 uur.

De plechtigheid, voorafgaand aan de begrafenis, wordt gehouden in de kapel van begraafplaats
St.Barbara, St. Barbaraweg 6 te Den Haag op woensdag 27 oktober om 10.30 uur.
Aansluitend begeleiden wij mama naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar en zal zij
weer samen zijn met haar man Gijsbertus en haar geliefde zoon Gerard.

Na afloop ontmoeten wij elkaar in de koffiekamer van de begraafplaats.

Al uw mooie herinneringen aan mama zijn voor ons van grote waarde. Wij stellen het op prijs als u 
deze met ons wilt delen op www.cuvo.nl/condoleren

weduwe van Gijsbertus van der Hout

* Den Haag, 23 januari 1929                                                 † Den Haag, 22 oktober 2021

Paulina Johanna van der Hout - van Heese
- Paula -Romeinen 8:

Want als de Geest
van hem die Jezus
uit de dood heeft opgewekt
in u woont,
zal hij die Christus heeft
opgewekt, ook u die
sterfelijk bent, levend maken
door zijn Geest die in u leeft


