Presentatie rouwbrieven
3-8 Fotoportret kleur
Parelmoer papier
Rouwbrief staand, 115 x 175 mm
Helvetica Neue Light

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, lieve oma
en overgrootmoeder

SASKIA Louweren-van der Putten
1

† 11 april 2024

februari 1946

Herman
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera

SASKIA

Louweren-van der Putten
1

februari 1946

Frederique en Sander
Freek

† 11 april 2024
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken
tijdens een informeel samenzijn op zaterdag 15 april
om 11.00 uur in Herberg De Zomer Eik, Kerkstraat 10
te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring
naar het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF
Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen bij
het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met
haar samen zijn.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld
van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zorgzame moeder,
lieve oma en overgrootmoeder

SASKIA

Louweren-van der Putten
Frederica Angelina Maria
echtgenote van

Herman Louweren
Zij werd 78 jaar.
Pauline Sanders-Louweren en Henny Sanders
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique Janssens-Louweren en Sander Janssens
Freek

Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen. Aansluitend zullen we haar
bij ons pap te ruste leggen op Algemene Begraafplaats Schagen aan de Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Ons mam is thuis, zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20, kamer 4.43 te Schagen.
Als u nog persoonlijk afscheid van haar wilt nemen, neem dan even contact met
ons op.

3-1 Fotoportret kleur
Creme papier
Rouwbrief A4, 148 x 210 mm
Helvetica Neue Light

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, lieve oma en grootmoeder

SASKIA LOUWEREN-VAN DER PUTTEN
echtgenote van

Herman Louweren


† 11 april 2024

1 februari 1946

Schagen: Herman Louweren
Amsterdam: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Eindhoven: Frederique en Sander Janssens
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De avondwake vindt plaats op vrijdag 14 april om 19.00 uur
in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
15 april om 10.30 uur in eerdergenoemde kerk, waarna we
haar te ruste leggen op het parochiekerkhof.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

3-5 Fotoportret
Creme papier
Rouwbrief legal, 172,5 x 215 mm
Helvetica Neue Light

U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag,
voorafgaand aan de avondwake, tussen 17.45 en 18.30 uur
in het uitvaartcentrum bij het St. Annaziekenhuis te Schagen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie
en fijne herinneringen, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder, lieve oma en grootmoeder

SASKIA

Louweren-van der Putten
echtgenote van

Herman Louweren
1

† 11 april 2024

februari 1946

Schagen: Herman Louweren
Amsterdam: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Eindhoven: Frederique en Sander Janssens
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De avondwake vindt plaats op vrijdag 14 april om 19.00 uur in de H. Clemenskerk aan
de Rijtvenseweg te Schagen.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
eerdergenoemde kerk, waarna we haar te ruste leggen op het parochiekerkhof.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag, voorafgaand aan de avondwake,
tussen 17.45 en 18.30 uur in het uitvaartcentrum bij het St. Annaziekenhuis te Schagen.

3-4 Fotoportret zwart-wit
Wit papier
Rouwbrief legal, 172,5 x 215 mm
Helvetica Neue Light

3-6 Fotoportret liggend
Creme papier
Rouwbrief oblong, 175 x 115 mm
Helvetica Neue Light

SASKIA
SASKIA
Louweren-van der Putten
Louweren-van der Putten




1 februari 1946

1 februari 1941

† 11 april 2024

† 11 april 2019

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma.

SASKIA Louweren-van der Putten
echtgenote van

Herman Louweren
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen



1 februari 1946

† 11 april 2024

De plechtige uitvaartdienst voor Saskia wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk, Rijtvensestraatweg te Schagen, waarna
we haar te ruste leggen op de Algemene Begraafplaats van Schagen aan de Oostom.

Schagen: Herman Louweren
Amsterdam: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Eindhoven: Frederique en Sander Janssens
Freek

U kunt persoonlijk afscheid van Saskia nemen op vrijdag van 18.45 tot 19.30 uur
in het mortuarium van het St. Annaziekenhuis, Beukenlaan 2 in Schagen.

SASKIA

Louweren-van der Putten


1 februari 1941

† 11 april 2019

3-3 Fotoportret kleur
Creme papier
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Helvetica Neue Light

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder
en lieve oma en overgrootmoeder

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

SASKIA Louweren-van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024
Herman
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens een informeel
samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in Herberg De Zomer Eik,
Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring naar
het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

3-9 Fotoportret liggend drieluik
Wit papier
Rouwbrief oblong, 175 x 115 mm
Helvetica Neue Light

SASKIA

Louweren-van der Putten


1 februari 1946

† 11 april 2024

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Schagen:
Herman Louweren

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Amsterdam:
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

SASKIA Louweren-van der Putten
echtgenote van

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van
dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Herman Louweren

Eindhoven:
Frederique en Sander Janssens
Freek


U kunt persoonlijk afscheid van Saskia
nemen op vrijdag van 18.45 tot 19.30 uur in
het mortuarium van het St. Annaziekenhuis,
Beukenlaan 2 in Schagen.

† 11 april 2024

1 februari 1946

Hoog Huys 35, 5673 AZ Schagen

SASKIA

De plechtige uitvaartdienst voor Saskia wordt
gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur
in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te
Schagen, waarna we haar te ruste leggen op
de Algemene Begraafplaats van Schagen aan
de Oostom.

3-10 Fotoportret kleur
Creme papier
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Helvetica Neue Light

1946 | 2024

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma
Schagen:
Herman Louweren

SASKIA Louweren-van der Putten

Amsterdam:
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Eindhoven:
Frederique en Sander Janssens
Freek

echtgenote van

Herman Louweren


1 februari 1946

Hoog Huys 35, 5673 AZ Schagen

† 11 april 2024

De plechtige uitvaartdienst voor
Saskia wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in de
H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen, waarna we haar
te ruste leggen op de Algemene
Begraafplaats van Schagen aan
de Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor
aanvang van dienst gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid van
Saskia nemen op vrijdag tussen
18.45 en 19.30 uur in het mortuarium van het St. Annaziekenhuis,
Beukenlaan 2 in Schagen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

3-1 D Lichtinval bospad
Creme papier
A4, 148 x 210 mm
Chaparral Pro

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap en lieve opa

Herman Louweren
Hendrikus Lambertus
weduwnaar van

Saskia Louweren-van der Putten
Hij werd 78 jaar.
Haarlem:

Eindhoven:

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Aansluitend zullen we haar bij ons pap te ruste leggen op Algemene
Begraafplaats Schagen aan de Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Ons mam is thuis, zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20, kamer 4.43
te Schagen. Als u nog persoonlijk afscheid van haar wilt nemen, neem
dan even contact met ons op.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van
mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en lieve oma

Saskia Louweren-van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024

Schagen:

Herman Louweren

Haarlem:

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens
een informeel samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in Herberg
De Zomer Eik, Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar in
familiekring naar het crematorium te Schagen.

3-1 C Pioenroos
Creme papier
A4, 148 x 210 mm
Chaparral Pro

In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

askia te herdenken
erdag 15 april
, Kerkstraat 10
ar in familiekring

tie aan
collectebussen
erg.

aart graag met

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
Hendrikus Lambertus
echtgenoot van

Herman Louweren

Saskia Louweren-van der Putten †
* Schagen, 1 februari 1946

Haarlem:

Eindhoven:

† Schagen, 11 april 2024

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De afscheidsdienst voor Herman wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de aula van algemene begraafplaats Schagen, Oostom 2,
gevolgd door de begrafenis aldaar.
Samenkomst in de ontvangkamer van de aula, waar voor aanvang van
de dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Er is tevens gelegenheid
om op het internet te condoleren via www.adres.nl.
Herman verblijft in het uitvaartcentrum aan de Beukenlaan te Schagen,
alwaar geen bezoek.

3-1 A Bospad groen
Creme papier
A4, 148 x 210 mm
Garamond

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Saskia

Louweren-van der Putten

Saskia

1946 - 2024

Louweren-van der Putten
1

februari 1946

3-3 K Klaproos
Parelmoer papier
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Allura Regular / Helvetica Neue Light

† 11 april 2024

Herman

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera

Saskia

Frederique en Sander
Freek

Louweren-van der Putten
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken
tijdens een informeel samenzijn op zaterdag 15 april
om 11.00 uur in Herberg De Zomer Eik, Kerkstraat 10
te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring
naar het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan
KWF Kankerbestrijding. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met
haar samen zijn.

1

februari 1946

† 11 april 2024

Herman
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder
en lieve oma en overgrootmoeder

S askia

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Louweren-van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024
Herman
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens een informeel
samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in Herberg De Zomer Eik,
Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring naar
het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.

We gaan haar ontzettend missen...
Herman Louweren
Borus 5

Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander

Pauline
en Henny
Freek zij achter...
Haar
geliefde
dorp liet
Wietse en Sandra, Teun

Hoog Huys 35, 5673 AZ Schagen

U kunt een woord van medeleven delen via de website.

Wij nodigen u uit om samen
met ons afscheid te nemen van
Saskia op zaterdag 15 april om
10.30 uur in de H. Clemenskerk

1946 | 2024

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn dierbare vrouw, onze zorgzamemoeder en lieve oma.

3-3 N Van Gogh in beeld
Creme papier
Rouwbrief vierkant met ongelijke voorzijde: 140 x 140 mm
Fox in the snow / Agenda

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn dierbare vrouw, onze zorgzamemoeder en lieve oma.

We gaan haar ontzettend missen...
aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Na afloop van de dienst vervolgt
Saskia haar weg in stilte naar het
crematorium.

Herman Louweren
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun

Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35, 5673 AZ Schagen

U kunt een woord van medeleven delen via de website.

Saskia Louweren-van der Putten

1946 | 2024

Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

Saskia Louweren-van der Putten

venseweg te Schagen.
van de dienst vervolgt
weg in stilte naar het
m.

3-3 L Rozencirkel
Creme papier
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Beauty / Helvetica Neue Light

nst wordt gehouden
m 10.30 uur in de
venseweg te Schagen.
em bij ons mam te
Begraafplaats Schagen

waar voor aanvang
eid is tot schriftelijk

orgcentrum Beatrix,
43 te Schagen. Als u
van hem wilt nemen,
met ons op.

Saskia

1946

2024

3-8 A Blauwe bloem
Parelmoer papier
Rouwbrief staand, 115 x 175 mm
Lato Light / Better Together
Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en
fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Saskia

Louweren-van der Putten

Het leven
geleefd

1 februari 1946

11 april 2024

Schagen:

Herman Louweren

Haarlem:

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens
een informeel samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in Herberg
De Zomer Eik, Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar
in familiekring naar het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik
Met
n ogroot
o i t verdriet,
z a l z i jmaar
n v ezeker
r g evervuld
t e n . van mooie en fijne
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap
i k l e v e r d e en
b elieve
w i jopa
s
van mijn bestaan
omdat door het verleggen
van die ene steen
de stroom nooit meer
Hendrikus Lambertus
dezelfde weg zal gaan.

3-8 C Weerspiegeling
Parelmoer papier
Rouwbrief staand, 115 x 175 mm
Poor Richard / Agenda

HERMAN LOUWEREN

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap
en lieve opa

weduwnaar van

Saskia Louweren-van der Putten

HERMAN LOUWEREN

Hij werd 78 jaar.

Hendrikus Lambertus
weduwnaar van

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Saskia Louweren-van der Putten
Hij werd 78 jaar.

Schagen, 11 april 2024

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden
op zaterdag 15 april om 10.30 uur in de
H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Aansluitend zullen we hem bij ons mam te
ruste leggen op Algemene Begraafplaats Schagen
aan de Oostom.

Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang
van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.

♥

Ons pap is thuis, zorgcentrum Beatrix,
Nassaustraat 20, kamer 4.43 te Schagen. Als u
nog persoonlijk afscheid van hem wilt nemen,
neem dan even contact met ons op.

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Met groot verdriet,
maar zeker vervuld van mooie
en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen
van onze zorgzame vader en lieve opa

3-7 C Botanique Blad
Creme papier
Enkele kaart A5, 148 x 210 mm
Rohza One / Bentham / Blingtastic Script

HERMAN
LOUWEREN
echtgenoot van

SASKIA LOUWEREN-VAN DER PUTTEN
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
♥
Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek
Haarlem: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Schagen, 11 april 2024
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 14.15 uur in aula 2 van crematorium Schagenoord,
Beekstraat 133 te Schagen.
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 april
om 19.00 uur in de kapel van zorgcentrum Beatrix,
Nassaustraat 20 te Schagen. Voor aanvang van beide diensten
is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Herman is thuis. Daar kunt u nog even bij hem zijn, dagelijks
tussen 12.00 en 14.00 uur.

Met groot verdriet,
maar zeker vervuld van mooie
en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen
van onze zorgzame moeder
en lieve oma

SASKIA
LOUWEREN-VAN DER PUTTEN
weduwe van

HERMAN LOUWEREN
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.
♥
Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek
Haarlem: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Schagen, 11 april 2024
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 14.15 uur in aula 2 van crematorium Schagenoord,
Beekstraat 133 te Schagen.

3-7 C Botanique Bloem
Creme papier
Enkele kaart A5, 148 x 210 mm
Rohza One / Bentham / Blingtastic Script

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 april
om 19.00 uur in de kapel van zorgcentrum Beatrix,
Nassaustraat 20 te Schagen.
Voor aanvang van beide diensten is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Saskia is thuis. Daar kunt u nog even bij haar zijn,
dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur.

passie

♥

Saskia
zorgzaam

3-6 A Collage, gekleurde ronde hoeken
Creme papier
Rouwbrief oblong, 175 x 115 mm
Helvetica Neue Light

SASKIA

Louweren-van der Putten

kracht


1 februari 1941

† 11 april 2019
Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie
en fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zorgzame moeder en lieve oma

♥

Saskia Louweren-van der Putten
echtgenote van

Herman Louweren

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Schagen, 11 april 2024
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 14.15 uur in aula 2 van crematorium Schagenoord,
Beekstraat 133 te Schagen.

Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 april
om 19.00 uur in de kapel van zorgcentrum Beatrix,
Nassaustraat 20 te Schagen. Voor aanvang van beide
diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek
Haarlem:

Saskia is thuis. Daar kunt u nog even bij haar zijn,
dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur.

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

SASKIA

Louweren-van der Putten


1 februari 1941

† 11 april 2019

Herman
Louweren

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

1946
Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij |
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

2024

Herman Louweren

ouweren-van der Putten
Borus 5
Pauline † en Henny
Wietse en Sandra, Teun

1 februari 1946

Schagen

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Frederique ♥ en Sander

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Herman op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Na afloop van de dienst vervolgt Herman zijn weg in stilte naar het crematorium.

Freek

U kunt een woord van medeleven online delen via de QR-code linksboven op deze kaart.

Manon en Martin, Vera

3-6 B Foto in silhouet
Wit papier
Rouwbrief oblong, 175 x 115 mm
Agenda

11 april 2024

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
Saskia Louweren-van der Putten
Borus 5
Pauline † en Henny
Wietse en Sandra, Teun

1 februari 1946

Schagen

11 april 2024

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Frederique ♥ en Sander

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Herman op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Na afloop van de dienst vervolgt Herman zijn weg in stilte naar het crematorium.

Freek

U kunt een woord van medeleven online delen via de QR-code linksboven op deze kaart.

Manon en Martin, Vera

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
lieve opa en overgrootvader

Herman Louweren
Voor altijd in ons hart

Schagen, 1 februari 1946

Schagen, 11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

3-2 E Kersenbloesem op hout
Creme papier
Rouwbrief liggend A4, 210 x 148 mm
Fox in the snow / Poor Richard

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De dankdienst voor zijn leven, die wordt voorgegaan door Ds. J. Pietseren, zal
plaatsvinden op zaterdag 15 april om 13.00 uur in de Samen op Wegkerk,
Bergrand 12 te Schagen.
Voorafgaand aan de dankdienst kunt u vanaf 12.00 uur persoonlijk afscheid
nemen van Herman in de rouwkamer van voornoemde kerk.
Na afloop van de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren in Paviljoen
De Boschheuvels, Ekkerweg 61 te Schagen.
De crematiedienst wordt in besloten kring gehouden.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Saskia

Louweren-van der Putten

echtgenote van

Herman van der Louweren
 1 februari 1946

† 11 april 2024

Herman
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De plechtige uitvaartdienst voor Saskia wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk, Rijtvensestraatweg te Schagen, waarna
we haar te ruste leggen op de Algemene Begraafplaats van Schagen aan de
Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van dienst gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid van Saskia nemen op vrijdag van 18.45 tot 19.30 uur
in het mortuarium van het St. Annaziekenhuis, Beukenlaan 2 in Schagen.

3-7 C Bomen in mist
Creme papier
Enkele kaart A5, 148 x 210 mm
Calibri / Valledofas

And the music keeps on playing...

And the music keeps on playing...
Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
Hendricus Lambertus

3-2 D Muziek
Creme papier
Rouwbrief liggend A4
210 x 148 mm
Nueva

Hij werd 78 jaar.

Lieve man van: Saskia Louweren-van der Putten
Fijne (schoon-)vader van: Pauline en Henny
Frederique en Sander
Onvergetelijke opa van: Wietse
Teun
Manon
Vera
Freek
11 april 2024
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 11.00 uur in de aula van
het crematorium te Schagen, Beekstraat 133.
Condoleren is mogelijk via www.vdstappen.nl.
U kunt persoonlijk afscheid van Herman nemen op vrijdag tussen 17.45 uur en 18.30 uur
in het uitvaartcentrum van het St. Annaziekenhuis te Schagen.

Herman
Louweren

1946 | 2024

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Toen kwam die onverwachte dag,
de die dag dat de stilte kwam...

Herman Louweren
Hendricus Lambertus
1 februari 1946

Schagen

11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek

3-2 A Palen in zee
Creme papier
Rouwbrief liggend A4
210 x 148 mm
Baker Signet

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Herman op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Aansluitend zullen we haar in familiekring begeleiden naar haar laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats.
U kunt een woord van medeleven delen via www.vdstappen.nl.

L
Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en
fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
Hendrikus Lambertus
weduwnaar van

S a s k i a L o u w e r e n - v a n Voor
d e r P uhet
t t e laatst
n

3-3 H Bootje in zee
Parelmoer papier,
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Adam Normal / Moonflower Regular

heb jij
je anker gelicht,
L je gaf ons nog
Pauline en Henny Sanders-Louweren
een laatste zwaai
Wietse en Sandra
Manon en Martin
en zeilde weg
Frederique en Sander Janssens-Louweren
uit onze baai
Freek

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Haarlem:

Eindhoven:

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en
fijne herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren

11 april 2024
Zorgcentrum Beatrix te Schagen

Hendrikus Lambertus

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

weduwnaar van

Saskia Louweren-van der Putten

De crematiedienst wordt gehouden op
zaterdag 15 april om 14.15 uur in aula 2
van crematorium Schagenoord,
Beekstraat 133 te Schagen.

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

L

De avondwake wordt gehouden op vrijdag
14 april om 19.00 uur in de kapel van
zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20
te Schagen. Voor aanvang van beide
diensten is er gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.

Haarlem: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin

Herman is thuis. Daar kunt u nog even bij
hem zijn, dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur.

Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

SASKIA VAN DER PUTTEN
1946 - 2024

3-3 J Kristal
Parelmoer papier,
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Baker Signet

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons mam en lieve oma

SASKIA LOUWEREN-VAN DER PUTTEN
Frederica Angelina Maria
weduwe van

Herman Louweren
Zij werd 78 jaar.

Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Aansluitend zullen we haar bij ons pap te ruste leggen op Algemene
Begraafplaats Schagen aan de Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Ons mam is thuis, zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20, kamer
4.43 te Schagen. Als u nog persoonlijk afscheid van haar wilt
nemen, neem dan even contact met ons op.

Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek
Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Hoog Huys 35, 5673 AZ Schagen

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader en lieve opa

Herman Louweren
Hendricus Lambertus

1 februari 1946

Schagen

11 april 2024

3-3 C Zee
Parelmoer papier,
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Beauty / Agenda Regular

Saskia Louweren-van der Putten
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Frederique en Sander
Freek

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame
vader en lieve opa

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Herman Louweren

Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Herman op
zaterdag 15 april om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te
Schagen. Aansluitend zullen we haar in familiekring begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats.
U kunt een woord van medeleven delen via www.vdstappen.nl.

Herman Louweren
Hendricus Lambertus

1 februari 1946

Schagen

11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Herman op
zaterdag 15 april om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te
Schagen. Aansluitend zullen we haar in familiekring begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de parochiebegraafplaats.
U kunt een woord van medeleven delen via www.vdstappen.nl.

Saskia Louweren- van der Putten

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder,
lieve oma en overgrootmoeder

Saskia Louweren- van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024
Herman Louweren
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens een informeel
samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in herberg De Zomer Eik,
Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring naar
het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.

3-3 D Dandelion kleur
Parelmoer papier
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Donnys Hand / Franklin Gothic

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder,
lieve oma en overgrootmoeder

Saskia Louweren- van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024

Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

Herman Louweren
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens een informeel
samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in herberg De Zomer Eik,
Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden we haar in familiekring naar
het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren

3-3 B Fotoblokken
Creme papier,
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Trebuchtet en Myriad Pro Condensed

Herman Louweren
1 februari 1946

11 april 2024

|

11 april 2024

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst voor Herman wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in de grote zaal
van crematorium Schagenoord, Beekstraat 133 te Schagen.
Na de dienst is er een informeel samenzijn met de familie in restaurant De Heibloem, Jasmijnstraat 29
te Schagen.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op vrijdag tussen 13.30 en 14.00 uur in het mortuarium
van het St. Annaziekenhuis, Beukenlaan 64 te Schagen.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren

Voor altijd in ons hart.

11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten

De crematiedienst voor Herman wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in de grote zaal
van crematorium Schagenoord, Beekstraat 133 te Schagen.

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Pauline en Henny †
Wietse en Sandra

Na de dienst is er een informeel samenzijn met de familie in restaurant De Heibloem, Jasmijnstraat 29
te Schagen.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen op vrijdag tussen 13.30 en 14.00 uur in het mortuarium
van het St. Annaziekenhuis, Beukenlaan 64 te Schagen.

Frederique en Sander
Freek

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Saskia Louweren-van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024
Herman Louweren
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera

3-3 G Hortensia zwart-wit
Parelmoer papier,
Rouwbrief vierkant, 140 x 140 mm
Bernhard Fashion en Avant Guard

Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens
een informeel samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in
Herberg De Zomer Eik, Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden
we haar in familiekring naar het crematorium te Schagen.

SASKIA
LOUWEREN

In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Saskia Louweren-van der Putten
1 februari 1946

1946 | 2024

11 april 2024

Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

Herman Louweren
Pauline en Henny
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, Saskia te herdenken tijdens
een informeel samenzijn op zaterdag 15 april om 11.00 uur in
Herberg De Zomer Eik, Kerkstraat 10 te Schagen. Hierna begeleiden
we haar in familiekring naar het crematorium te Schagen.
In plaats van bloemen, liever een donatie aan KWF Kankerbestrijding.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister in de herberg.
Saskia is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn.

3-1 B Fotocollage
Creme papier
Rouwbrief A4, 148 x 210 mm
Bank Gothic

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
Hendrikus Lambertus
echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten †
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Haarlem: Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Eindhoven: Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Zorgcentrum Beatrix te Schagen, 11 april 2024
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 14.15 uur in
aula 2 van crematorium Schagenoord, Beekstraat 133 te Schagen.
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 april om 19.00 uur in de
kapel van zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20 te Schagen. Voor aanvang
van beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Herman is thuis. Daar kunt u nog even bij hem zijn, dagelijks tussen 12.00
en 14.00 uur.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam...

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap en lieve opa

Herman Louweren
weduwnaar van

Saskia Louweren-van der Putten

Schagen, 1 februari 1946

Schagen, 11 april 2024


Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De dankdienst voor zijn leven, die wordt voorgegaan door Ds. J. Pietseren,
zal plaatsvinden op zaterdag 15 april om 13.00 uur in de Samen op Wegkerk,
Bergrand 12 te Schagen.
Voorafgaand aan de dankdienst kunt u vanaf 12.00 uur persoonlijk afscheid
nemen van Herman in de rouwkamer van voornoemde kerk.
Na afloop van de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren in Paviljoen
De Boschheuvels, Ekkerweg 61 te Schagen.
De crematiedienst wordt in besloten kring gehouden.

3-7 A Zwart vlak
Creme papier
Enkele kaart A5, 148 x 210 mm
Helvetica Neue light / Scriptina

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame moeder, lieve oma
en overgrootmoeder

2-17 Drie zilveren lijnen
Creme papier
Rouwbrief legal, 175 x 215 mm
Franklin Gothic

SASKIA LOUWEREN-VAN DER PUTTEN
Frederica Angelina Maria
echtgenote van

Herman Louweren †
Zij werd 78 jaar.

Pauline Sanders-Louweren en Henny Sanders
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique Janssens-Louweren en Sander Janssens
Freek

Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen. Aansluitend zullen we haar bij
ons pap te ruste leggen op algemene begraafplaats Schagen aan de Oostom.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Ons mam is thuis, zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20, kamer 4.43 te Schagen.
Als u nog persoonlijk afscheid van haar wilt nemen, neem dan even contact met ons op.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
lieve opa en overgrootvader

Herman Louweren
echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten


Schagen, 1 februari 1946

† Schagen, 11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De avondwake vindt plaats op vrijdag 14 april om 19.00 uur in de H. Clemenskerk
aan de Rijtvenseweg te Schagen.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
eerdergenoemde kerk, waarna we haar te ruste leggen op het parochiekerkhof.

2-21 Zilveren kruis
Creme papier
Rouwbrief legal, 175 x 215 mm
Helvetica Light

Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op vrijdag, voorafgaand aan de avondwake,
tussen 17.45 en 18.30 uur in het uitvaartcentrum bij het St. Annaziekenhuis te Schagen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

2-18 Oud Hollands
Creme papier
Rouwbrief Legal, 172,5 x 215 mm
Garamond

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
lieve opa en overgrootvader

HERMAN LOUWEREN
Schagen, 1 februari 1946

Schagen, 11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra, Teun
Manon en Martin, Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De dankdienst voor zijn leven, die wordt voorgegaan door Ds. J. Pietseren, wordt
gehouden op zaterdag 15 april om 13.00 uur in de Samen op Wegkerk, Bergrand 12
te Schagen.
Voorafgaand aan de dankdienst kunt u vanaf 12.00 uur persoonlijk afscheid nemen
van Herman in de rouwkamer van voornoemde kerk.
Na afloop van de dankdienst is er gelegenheid tot condoleren in Paviljoen
De Boschheuvels, Ekkerweg 61 te Schagen.
De crematiedienst vindt in besloten kring plaats.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

SASKIA

Louweren-van der Putten
echtgenote van

Herman Louweren
1 februari 1946

Schagen

11 april 2024

Herman Louweren
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

2-40 Witte roos
Creme papier
Rouwbrief A4, 148 x 205 mm
Baker Signet

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Saskia op zaterdag
15 april om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
Aansluitend zullen we haar in familiekring begeleiden naar haar laatste
rustplaats op de parochiebegraafplaats.
U kunt een woord van medeleven delen via website.

2-34 Witte orchidee
Creme papier
Rouwbrief A4, 148 x 205 mm
Helvetica Neue Light en Amazone
Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze
zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder

Saskia
Louweren-van der Putten
Schagen, 1 februari 1946

Schagen, 11 april 2024

Herman Louweren
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 15 april om 10.30 uur in
de aula van het crematorium te Schagen, Beekstraat 133.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar voor
aanvang van de dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
lieve opa en overgrootvader

Herman Louweren
echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten
1 februari 1946

1 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Borus 5
Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Saskia op zaterdag
15 april om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.

2-36 Houten brug
Creme papier
Rouwbrief A4, 148 x 205 mm
Baker Signet

Aansluitend zullen we haar in familiekring begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de parochiebegraafplaats.
U kunt een woord van medeleven delen via de website.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, lieve
opa en overgrootvader

2-5 Polderlandschap
Creme papier
Rouwbrief Legal, 175 x 215 mm
Bookman Old Style

Herman Louweren
Hendricus Lambertus
echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Zorgcentrum Beatrix te Schagen, 11 april 2024
Correspondentieadres:
Bergstraat 36A
2023 JW Haarlem
De crematiedienst is op zaterdag 15 april om 14.15 uur in aula 2 van
crematorium Schagenoord, Beekstraat 133 te Schagen.
De avondwake vindt plaats op vrijdag 14 april om 19.00 uur in de kapel van
zorgcentrum Beatrix, Nassaustraat 20 te Schagen.
Voor aanvang van beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Herman is thuis.
Daar kunt u nog even bij hem zijn, dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare levenspartner,
onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
in liefde verbonden met

Saskia Louweren-van der Putten
† Schagen,
11 april 2024

* Schagen,
1 februari 1946

Schagen: Saskia van der Putten
Amsterdam: Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Eindhoven: Frederique en Sander
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
We nodigen u uit om samen met ons terug te kijken op zijn leven, op zaterdag 15 april
om 15.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats te Schagen, Oostom 20.
Daarna zullen we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.

2-7 Wazige boom
Creme papier
Rouwbrief Legal, 175 x 215 mm
Tahoma

Het zou fijn zijn als u aansluitend samenkomt om na te praten onder het genot van een
borrel in Café Morgenstond, Schipperlaan 10.
Herman is thuis. U kunt nog even bij hem zijn op vrijdag tussen 18.30 en 20.00 uur.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder,
lieve oma en overgrootmoeder

2-16 Vlinder/bloemen
Creme papier
Rouwbrief Legal, 175 x 215 mm
Times New Roman/Amazone

Saskia Louweren-van der Putten
* 1 februari 1946

† 11 april 2024

Herman Louweren
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Kleinkinderen

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 14 april om 19.00 uur in
de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen.
De uitvaartplechtigheid voor Saskia vindt plaats op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend zal om 12.30 uur
de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van het
crematorium te Schagen, Beekstraat 133.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt ook condoleren via het internet op de website.
U kunt afscheid van haar nemen op donderdag en op vrijdag
tussen 17.45 en 18.30 uur in het uitvaartcentrum van het
St. Annaziekenhuis te Schagen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Saskia Louweren-van der Putten
 1 februari 1946

11 april 2024

Herman Louweren
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Kleinkinderen

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De uitvaartplechtigheid voor Saskia wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen,
waarna om 12.30 uur de crematieplechtigheid plaatsvindt in
de aula van het crematorium te Schagen, Beekstraat 133.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de
dienst gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid van haar nemen op donderdag
en op vrijdag tussen 17.45 en 18.30 uur in het
uitvaartcentrum van het St. Annaziekenhuis
te Schagen.

2-13 Twee rozen lila
Creme papier, Rouwbrief Legal, 175 x 215 mm,
Trebuchet MS

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn lieve echtgenoot, onze betrokken pa en fijne opa

1-10 Grijs kader op wit
Wit papier, Rouwbrief Legal, 172,5 x 215 mm
Comic Sans MS

Herman Louweren
echtgenoot van

Saskia Louweren-van der Putten
1 februari 1946

11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline Sanders-Louweren en Henny Sanders
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Frederique Janssens-Louweren en Sander Janssens
Freek

1-9 Grijs kader op creme
Creme papier, Rouwbrief Legal, 172,5 x 215 mm
Garamond en Monotype Corsiva

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 11 april om 12.00 uur in
de grote aula van crematorium Schagenoord, Beekstraat 133 te Schagen.

Toen kwam die onverwachte dag,
die dag dat de stilte kwam…

Na de dienst is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in
restaurant De Heibloem, Jasmijnstraat 29 te Schagen.
U kunt persoonlijk afscheid van Herman nemen op vrijdag tussen 17.45 en 18.30 uur
in het uitvaartcentrum van het St. Annaziekenhuis aan de Beukenlaan te Schagen.
U kunt uw medeleven betuigen op het internet via www.adres.nl.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Saskia Louweren-van der Putten
echtgenote van

Herman Louweren
* Schagen, 1 februari 1946

† Schagen, 11 april 2024

Schagen: Herman Louweren
Amsterdam: Pauline en Henny
Wietse en Sandra
Manon en Martin
Eindhoven: Frederique en Sander
Freek
Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
Gedenk mij
wanneer de halmen rijpen
of als de leeuwerik
ten hoogste hemel stijgt.

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie en fijne herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn dierbare man,
onze betrokken vader, lieve opa en oude opa

De plechtige uitvaartdienst voor Saskia wordt gehouden op zaterdag 15 april
om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg te Schagen,
waarna we haar te ruste leggen bij haar ouders op het parochiekerkhof.
U kunt afscheid van haar nemen op vrijdag tussen 17.45 en 18.30 uur in het
uitvaartcentrum van het St. Annaziekenhuis te Schagen.
In plaats van bloemen ontvangen wij liever een gift voor de Hartstichting.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister achter in de kerk.

Herman Louweren
1 februari 1946

11 april 2024

Saskia Louweren-van der Putten
Pauline en Henny Sanders-Louweren
Wietse en Sandra
Teun
Manon en Martin
Vera
Frederique en Sander Janssens-Louweren
Freek

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen
De plechtige uitvaartdienst voor Herman wordt gehouden op zaterdag
15 april om 10.30 uur in de H. Clemenskerk aan de Rijtvenseweg
te Schagen, waarna we hem te ruste leggen op het parochiekerkhof.
Samenkomst in de kerk, waar voor aanvang van de dienst gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid van hem nemen op vrijdag tussen 17.45 en 18.30 uur in
het uitvaartcentrum van het St. Annaziekenhuis te Schagen.

1-7 Aar in grijs kader
Creme papier, Rouwbrief Legal, 175 x 215 mm
Bookman Old Style (cursief)

