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U kunt live meekĳken, vanaf 10.45 uur kunt u inloggen voor de livestream.
Hiervoor klikt u binnen het online condoleanceregister
op de knop met de tekst “Volg online uitvaartdienst”.
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 plaatsen wĳ, na de persconferentie,
eventuele extra informatie over het wel/niet aanwezig kunnen zĳn in de Oude Kerk,
in het online condoleanceregister onder de foto van Gertjan.

Turn your eyes upon Jesus
Onze grote liefde en geweldige Gerrie
hebben we met liefde en verdriet in onze armen los moeten laten.

Gerrit Jan van de Ruit
* 19 december 1970

† 13 februari 2022
Petra
Christie en Coen
Veerle en Job
Thĳmen
Jaap en Adri
Chris † en Anneke

Het wordt gewaardeerd als u online
een herinnering of bemoediging wilt delen.
Hiervan wordt een herinneringsboek gemaakt.
Ga naar www.maranatha.nu en kies
condoleanceregister in het menu.
Klik op ‘condoleren’ en vul code 43018 in.
Correspondentieadres: ‘s-Herenstraat 51, 3155 SK Maasland

Op vrĳdag 18 februari is er vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur
gelegenheid tot condoleren en de mogelĳkheid om afscheid
te nemen van onze Gertjan, hiervoor bent u van harte welkom in de
Oude Kerk, Kerkplein 1 te Maasland.
We komen samen op zaterdag 19 februari om 11.00 uur, u kunt
live meekĳken via de livestream, zie links hoe u dit kunt doen.
Aansluitend zal om circa 12.45 de begrafenis plaatsvinden,
hiervoor bent u van harte uitgenodigd op de
Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 te Maasland.

U kunt live meekĳken, vanaf 10.45 uur kunt u inloggen voor de livestream.
Hiervoor klikt u binnen het online condoleanceregister
op de knop met de tekst “Volg online uitvaartdienst”.
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 plaatsen wĳ, na de persconferentie,
eventuele extra informatie over het wel/niet aanwezig kunnen zĳn in de Oude Kerk,
in het online condoleanceregister onder de foto van Gertjan.

Het wordt gewaardeerd als u online
een herinnering of bemoediging wilt delen.
Hiervan wordt een herinneringsboek gemaakt.
Ga naar www.maranatha.nu en kies
condoleanceregister in het menu.
Klik op ‘condoleren’ en vul code 43018 in.
Correspondentieadres: ‘s-Herenstraat 51, 3155 SK Maasland

Op vrĳdag 18 februari is er vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur
gelegenheid tot condoleren en de mogelĳkheid om afscheid
te nemen van onze Gertjan, hiervoor bent u van harte welkom in de
Oude Kerk, Kerkplein 1 te Maasland.
We komen samen op zaterdag 19 februari om 11.00 uur, u kunt
live meekĳken via de livestream, zie links hoe u dit kunt doen.
Aansluitend zal om circa 12.45 de begrafenis plaatsvinden,
hiervoor bent u van harte uitgenodigd op de
Algemene Begraafplaats, Hofsingel 1 te Maasland.

1970

2022

