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Per e-mai l  verstuurd:

Aan: Rabobank Nederland
Service Centrum Financiën
Bijzonder beheer
t .a.v.  Mw. G.A.J. Wouters,
Tel:  040-2178213
E-mai l :  q.wouters@rn.rabobank.nl

Geachte Mevrouw G.A.J. Wouters,

Hierbij laat het Ecologisch Kennis centrum 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te

Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur n.frrt.t-. van Rooij, vanaf '1 januari 2011 wonende op zijn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (Belgiê) als gemachtigde van:

- H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout;

aan u het overlijdensbericht van dhr. H. Fitters toekomen (zie biilaqe) met de nadrukkelijke

vermelding dat ondergetekende gemachtigde blijft '

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd'

Hoogachtend
Ecologisch Kennis Centrum B'V.
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooi j ;
Directeur;
e-mai l  :  ekc.avanrooi j@qmail .com

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail'com>

Datum: 30 mei 201515"12
Onderwerp: Overlijdensbericht van dhr' H' Fitters, Elshout

Aan: g,wouters@rn.rabobank.nl

o



Stil en eenvoudig ben je weggegaan, stil en eenvoudig
bestaan. Geheel onverwacht is tot ons grote verdriet
broel zwager en oom

Achter de tranen uan aerdriet
schuilt de glimlach aan de herinnering

zal je in onze harten blijven
overleden mijn lieve zoon,

Henk Fitters
* Heesbeen, 14 naart 1966 t 

's-Hertogenbosch, 23 mei 2015

WilLe en Iaap (t) Fitters - Pieterse

Bianca en Michel van Dijk - Fitters
Andres
Dave
Roniek

Banger en Boomer,t.S

Norbertijnerstraat 43
5154 ED Elshout

Henk is overgebracht naar uitvaartcentrum Bloemendaal, Bloemendaalweg 38 te
Waalwijk, waar u hem een laatste groet kunt brengen op donderdag 28 mei van
20.30 uur tot 21.00 uur.

De uitvaartmis vindt plaats op vrijdag 29 mei om 10.30 uur in de St. Jan Evangelist
Kerkstraat 37 te Elshout.

Aansluitend wordt Henk begraven bij zijn vader op de begraafplaats naast de kerk.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van de dienst in de kerk.


