
                    

Jij die altijd gaf 
zonder iets terug te verwachten 

Jij die er altijd was 
om voor ons klaar te staan 
Jij blijft in ons voortbestaan 

Ook al valt het zwaar 
zonder jou door te gaan 



 

Gestreden voor het leven wat haar zo lief was, heeft zij de ongelijke strijd 
waar niemand tegen kan blijven vechten verloren. Wij zijn verdrietig,  
maar dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen.     
Nu is na een zorgzaam en liefdevol leven van ons heengegaan             
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, tante en mijn oma 

AAllbbeerrttaa  AAnnttoonniiaa  MMaarriiaa  SSoommmmeelliinngg  --  vvaann  ddeerr  VVoooorrtt  

BBeepp    

* Delft - 20 augustus 1938 † Elp - 13 augustus 2021 

Jan Sommeling 

Ron en Sylvia 
Carlo en Fleur 
  Perry 
 

Elp 
De plek die haar zo lief was 

Correspondentieadres: 
Ron Sommeling 
Westersingel 32 
2651 CP  Berkel en Rodenrijs 

U kunt afscheid nemen van Bep in het uitvaartcentrum van De Laatste Eer,  
Juniusstraat 4 in Delft, op woensdag 18 augustus om 15.00 uur. 
 
In verband met de richtlijnen van het RIVM zal de crematieplechtigheid in besloten 
kring plaatshebben.  

 

U kunt een herinnering aan Bep achterlaten op  

www.de-laatste-eer.nl/condoleren  

 

Gestreden voor het leven wat haar zo lief was, heeft zij de ongelijke strijd 
waar niemand tegen kan blijven vechten verloren. Verdrietig  maar dank-
baar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen, is na een zorg-
zaam en liefdevol leven van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, moeder, 
schoonmoeder, tante en oma 

AAllbbeerrttaa  AAnnttoonniiaa  MMaarriiaa  SSoommmmeelliinngg  --  vvaann  ddeerr  VVoooorrtt  

BBeepp    

* Delft - 20 augustus 1938 † Elp - 13 augustus 2021 

Jan Sommeling 

Ron en Sylvia 
Carlo en Fleur 
  Perry 

Elp 
De plek die haar zo lief was 

Correspondentieadres: 
Ron Sommeling 
Westersingel 32 
2651 CP Berkel en Rodenrijs 

U kunt afscheid nemen van Bep in het uitvaartcentrum De Laatste Eer 
Juniusstraat 4 in Delft op  —  augustus van -- tot -- uur. 
 
In verband met de richtlijnen van het RIVM heeft de crematie reeds in beperkte kring 
plaats gevonden.  


