
Waar je ook bent
Ik zou het niet weten

Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me

Diep in mij
Daarom ben je zo dicht bij

Toon Hermans



Diep bedroefd om de grote leegte die hij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde, steun 
en zorg waarmee hij ons heeft omringd, geven wij u kennis dat onverwachts van ons is 

heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze papa en liefste trotse opa

Ben Luiten
* Berkel en Rodenrijs, 9 januari 1951                                     † Delft, 3 februari 2020

Marjan Luiten - Dreef
   Sandra en Tom
      Morris
   Dennis en Marisca
      Krissy

Voorafgaande aan de plechtigheid is er gelegenheid om afscheid te nemen van Ben in de 
aula van crematorium Iepenhof, Hofl aan 18 te Delft, op zaterdag 8 februari van 13.15 tot 
13.30 uur. Vervolgens zal de dienst beginnen om 13.45 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium.

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