


Jij hebt jouw eigen reis, terug naar de rust van de natuur, gekozen. 

Mart van der Made

Kuala Lumpur, 26 maart 2002             Hilversum, 1 augustus 2022

We missen je enorm ......

Hilversum:                Manon Horn
                                 Axel van der Made

Sol de Mallorca:       Erik van der Made en May

Harkstede:               Truus Horn - Tromp en Herman

Mart verblijft deze dagen in Afscheidscentrum Van Vuure, Melkpad 23 in 
Hilversum. Hier is gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren
op maandag 8 augustus van 19.00 tot 19.45 uur. 

De afscheidsplechtigheid is op donderdag 11 augustus om 16.30 uur
in de aula van Crematorium Hilversum, Weg over Anna's Hoeve 1 in Laren NH. 
Wij stellen lichtgekleurde kleding op prijs om Mart te herinneren. 
Om het leven te vieren, is er na afloop gelegenheid om samen te komen.  

Het afscheid kan je eventueel ook meebeleven via www.liveuitzendingen.nl
met inlogcode 3F5585F9

Het biedt ons veel troost als iedereen een herinnering, anekdote, foto en/of
video deelt als blijvende nagedachtenis in het online condoleanceregister
via www.vanvuure.nl/condoleance met inlogcode ce622 Correspondentieadres: Jan van der Heijdenstraat 192 V, 1221 EN  Hilversum
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