


Bedroefd om het afscheid maar dankbaar en gelukkig dat wij zoveel jaren met 
elkaar zijn geweest geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve Reneetje, 

mijn maatje, mijn (schoon)vader en supertrotse opa van Alexia,
onze broer, zwager, oom en vriend

René Dongelmans

16 november 1951                                                            28 juli 2022

Marianne
Wouter en Nataliia
   Alexia

New Horizons                                                                               
uit het donker in het licht
op slag verliefd
een wereld ging open                                                                     The circle of life

Our Weddingday                                                                         Don’t walk away René
was de mooiste dag                                                        jullie dachten mij kwijt te zijn        
van mijn leven                                                                     maar ik bleef nog 26 jaar

                                                                                                            Nights in white satin
                                                                                                       ik zal altijd bij jullie zijn       
                                                                                                       op een bed van wit satijn       

                                                                                                           Nothing else matt ers                     
                                                                                                           only my love for you

Correspondentieadres:
Marianne Dongelmans
p/a uitvaartverzorging De Laatste Eer
Juniusstraat 4
2625 XZ  Delft

René hield van bloemen met warme kleuren en hij zou heel graag willen dat iedereen 
een mooi steentje meebrengt voor op zijn graf.

U kunt een herinnering aan René achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren

René is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, 
Juniusstraat 4 te Delft, alwaar er op woensdag 3 augustus om 15.00 uur 
en op donderdag 4 augustus om 18.30 uur gelegenheid is om afscheid te 
nemen.

De afscheidsplechtigheid, voorafgaand aan de begrafenis, vindt plaats op 
vrijdag 5 augustus om 12.30 uur in de aula van begraafplaats Iepenhof, 
Hofl aan 18 te Delft. 

Graag ontmoeten wij u na afl oop in de koffi  ekamer van de begraafplaats.

Met grote dankbaarheid neem ik afscheid van het leven
dank aan alle medewerkers van ziekenhuizen,
mijn zoon Wouter voor het afstaan van zijn nier,
en bovenal de niet afl atende zorg en toewijding
van mijn allerliefste maatje Marianne.
Eindelijk rust en vrede,
na een moeizame strijd met veel ups en downs.
Bedankt voor jullie steun al die jaren en in de toekomst.
    
René


