


Op oudjaarsdag is teruggekeerd naar haar Hemelse Vader, onze liefdevolle moeder 
en (over)grootmoeder

Catharina Elisabeth de Wit - van de Merwe
- Betsy -

weduwe van Johannes de Wit

 
* Avereest, 14 november 1922 † Delft, 31 december 2021

Fred - Constance
   Kim - Lars, Vik
   Linda - Albert, Valentijn en Sofie
Theo - Ditty
   Arjan - Carla, Simon
   Ewout - Sue, Megan, Jesper, Daan
   Gabor - Anne, Louis
   Madeleine - Maurice, Jasmijn
Marion - Hans
   Dorine - Sander 
   Yvette
Arthur - Alexandra
   Marnix
   Pepijn
Jolanda † - Bob
Irma † - Paul
   Mandy - Thijs, Niek
Sylvia

Door de huidige maatregelen zal de dienst van het woord voorafgaande aan de 
crematie in besloten familiekring plaatsvinden.

Het is wel mogelijk om de dienst via de livestream verbinding te volgen op vrijdag 
7 januari om 11.00 uur. Onderstaande link is hiervoor te gebruiken: 
http://bit.do/Hofkerk-Delft

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

Mijn Genade zij U genoeg.
De kaars ging uit, 
omdat het morgenlicht aanbrak.

EEN DROOM DIE GEEN BEDROG IS

Ik droomde eens en zie ik liep
aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heere liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heere liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan…

Ik zei toen: “Heere, waarom dan toch?
Juist toen ik het zo moeilijk had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad…”

De Heere keek toen vol liefde mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen…”


