
Uitnodiging afscheid Peter Fakkeldij: 
 
Vrijdag 6 november: 
18.00-18.45 uur: 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum 
De Nieuwe Ooster, Rozenburglaan 7 te Amsterdam 

  
Vrijdagavond 6 november 
v.a. 19.30 

Open repetitie bands Peter in de studio majella 
Tidorestraat 172. Mogelijkheid voor  Iedereen om binnen 
te lopen.(je mag zelf een drankje en of hapje meenemen) 

  
Zaterdag 7 november  
13.30-14.15 uur: 

Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcentrum in 
de Rozenburglaan 7 

  
14.30-14.45 uur Lopen naar het crematorium De Nieuwe Ooster,  

Kruislaan 126 (ongeveer 15 minuten lopen) 
  
Als je niet meeloopt is het natuurlijk ook mogelijk om alvast te verzamelen op 

de Kruislaan om de stoet te verwelkomen 

  
15.00 uur: Aanvang crematieplechtigheid: In het crematorium is 

plaats voor ongeveer 200 mensen. Omdat wij niet kunnen 
inschatten hoeveel mensen er komen, is ons advies om 
indien er in de aula geen plaats mocht zijn, de 
plechtigheid buiten te volgen via je je smartphone .(Wifi is 
niet aanwezig) Informatie over deze livestream vind je 

onder aan deze uitnodiging… 
  
v.a. 17.00 uur: Na de crematie is er geen nazit in de aula. Ieder die mee 

wil naar studio Majella in de Tidorestraat 172 willen we 
vragen om volgens goed gebruik van de feestjes van 
Peter en Marie/jose zelf wat te eten en te drinken mee te 
nemen. 

  

Peter zijn favoriete kleur was rood, we zouden het op prijs stellen als je iets roods zou 
willen meenemen of wie weet een stukje rood in je kleding o.i.d. zou kunnen laten terug 
komen. 

Liever geen bloemen of bloemenkransen sturen, niet omdat we bloemen niet mooi vinden 
maar Pippa en Joppe hebben een andere wens; ze willen de as van Peter graag 
verspreiden op een berg in Oostenrijk, dus als  je ons wil steunen, dan zouden we een 
bijdrage voor deze reis op prijs stellen  

Mocht je willen bijdragen aan de reis van Pippa Joppe en Marie-josé dan kun je de 
bijdrage kwijt in de aanwezige inzamelkist. Wil je een bijdrage overmaken dan kan dit op 
de ING rekening van Joppe NL11 INGB 0684 3809 94 t.n.v. J.A.N. Fakkeldij o.v.v. 
Peter. 

Als je deze uitnodiging wil printen klik dan hier. 

Ben je niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn dan kun je de uitvaart volgen 
via internet .. De inlogcode is : EW8B4C 

Om de webcast te openen kunt u deze code invoeren op www.liveuitvaart.nl 



Wanneer je  dit doet voorafgaand aan de uitvaart dan opent zich een testfilm. Je  
kunt zo    controleren of het systeem werkt en of uw systeem in staat is het beeld en 
geluid af te spelen. 

Voor een goed werkende verbinding/streaming vraag ik uw aandacht voor het volgende: maakt u gebruik van 
Internet Explorer dan moet 'Flash Player' op uw systeem geïnstalleerd zijn. Maakt u van een andere 
internetbrowser gebruik (bv. Google Chrome) dan moet 'Microsoft Silverlight Plug In' op uw systeem 
geïnstalleerd zijn. Beide programma's kunt u gratis via internet downloaden en op uw systeem installeren. 

Voor vragen omtrent deze uitnodiging kunt je bellen met Gertjan van 

Duinkerken 06 47126872 (van 10.00 tot 22.00) of via e-mail info@creatief.nl  


