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* 15 april 1950 - † 7 mei 2022

zomer 2020

Op zaterdag 7 mei 2022 is Toos van Halem – In ’t Veld
overleden. We zijn intens verdrietig. Tegelijkertijd overheerst
het gevoel van dankbaarheid. We zijn de Eeuwige dankbaar
voor wat Toos in ons leven en in dat van anderen heeft
betekend.
Begin 2021 openbaarde zich bij haar een ernstige ziekte. Tot
medio april 2022 heeft Toos van het leven kunnen genieten,
zij het in combinatie met een intensief behandeltraject en
kleine beperkingen. Rond Pasen heeft de ziekte haar
overmeesterd en volgde een periode van soms hevig lijden.
Op 5 mei heeft zij in het volle bewustzijn, afscheid genomen
van ons. Niet lang daarna is zij in een diepe slaap geraakt. In
de vroege morgen van 7 mei is zij in het bijzijn van Cees en
Matthias in alle rust overleden. Glorie aan God die het leven
geeft en neemt.
We zien uit naar het moment dat de opstandingskracht van
Pasen zich in de lichamen van onze geliefde gestorvenen zal
manifesteren, en dat wij, levenden, elkaar weer zullen
ontmoeten.
Gorinchem, 8 mei 2022
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Op donderdag 12 mei hebben wij een bijeenkomst van

Herinnering, Dank en Verwachting
gepland in de Koepelkerk, Onderweg 28a te Arkel. Deze bijeenkomst start om 13.15 en
wordt vanaf 12.30 voorafgegaan door een informeel samenzijn in het Huis voor Iedereen;
een gemeenschapscentrum direct in nabijheid van het kerkgebouw. Zie ter oriëntatie ook
de website van de kerk: https://koepelkerkarkel.nl/
Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:
1. Beperkte parkeerruimte. De kerk beschikt over een beperkte parkeerruimte. Deze
is gereserveerd voor de genodigden die meegaan naar de begrafenis in besloten
kring. De overige aanwezigen kunnen parkeren op het grasveld van bouwbedrijf
Bakker aan de overzijde van de weg.
2. Graag bericht van uw geplande komst. Wij zouden u vriendelijk willen verzoeken
om zo mogelijk via een kort mailtje aan cees@vanhalem.org aan te geven of u,
eventueel samen met andere bezoekers, van plan bent om de bijeenkomst te
bezoeken. Indien u met de auto komt, reis dan zoveel mogelijk met elkaar.
3. Online volgen van de bijeenkomst. U kunt de bijeenkomst ook volgen via een
livestream op https://koepelkerkarkel.nl/
4. Begrafenis in besloten kring. Na afloop van de bijeenkomst rond 14.30 zal de
familie het kerkgebouw verlaten en zal in besloten kring de begrafenis
plaatsvinden.
5. Bloemen. Wij zouden het op prijs stellen als u per persoon één bloem zou willen
meebrengen. Deze zullen verzameld worden in een tweetal vazen die bij de
ingang van het kerkgebouw staan opgesteld. Wij zullen er voor zorgdragen dat de
bloemen een plaats krijgen op het graf. Aangezien Toos begraven zal worden op
een Natuurbegraafplaats, is het niet toegestaan om de bloemen te verpakken in
papier, cellofaan of plastic. Het is de bedoeling om de natuur op de begraafplaats
maximaal te respecteren.
6. Condoleance. Tenslotte vragen wij uw begrip om uw blijken van medeleven zo
veel mogelijk te uiten via een kaartje naar Nabestaanden Toos van Halem, p/a
Concordiaweg 77, 4206 BE Gorinchem of digitaal via www.rouwbericht.nl
Naar het zich laat aanzien is het voor ons onmogelijk om u allen op 12 mei de
hand te drukken.

