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Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld 
gekomen is om zondaars zalig te maken, 

1 Timótheüs 1 vers 15

In Jezus ontslapen, en Thuisgekomen bij zijn Vader in het huis met de vele woningen

Jan van der Lee

in de leeftijd van 65 jaar.

Verdrietig maar dankbaar denken we terug aan onze lieve en zorgzame man, onze 
vader, opa en zoon

 Sarie van der Lee-Moerman

  David en Grea van der Lee 
   Joshua, Judah, Hadassah, Gideon

  Jakob en Chantal van der Lee 
   Leora, Gilana

  Johanna en Arno Treur 
   Ruben, Boaz, Nora

  Sara en Richard van Oostenbrugge
    Joël, Levi, Rivka

  Daniël en Rosanne van der Lee
   Simeon in liefdevolle herinnering

  J. van der Lee-ter Wal

Akkerweg 55
2751 CJ  Moerkapelle
jvdlee@kliksafe.nl

Wij zouden het erg waarderen als wij uw condoleances en blijken van meeleven per 
post mogen ontvangen. 

De dienst van Woord en gebed zal D.V. gehouden worden vrijdag 5 augustus om 
10.30 uur in de Hervormde Kerk te Moerkapelle, Dorpsstraat 15.
Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op begraafplaats Westhage, Akkerweg 82 
te Moerkapelle. 

U kunt deze dienst volgen via vanstaverenbegrafenisverzorging.nl

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat 
u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat 
Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, 
terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend 
zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want 
de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God 
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen 
wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar 
een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 
Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 

1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18


