
Elles 
 Alves de Sousa - Kaldenbach

* 7 augustus 1967  ~  † 27 juli 2022



De mooiste bloemen worden als eerst geplukt.

Exact 55 jaar na de start van haar leven nemen wij afscheid van Elles

Elles Alves de Sousa - Kaldenbach

*Zaandam, 7 augustus 1967                                               †Amsterdam, 27 juli 2022

Álvaro
   Alvinho & Rosa
      Joaquim

Elles is overgebracht naar Uitvaartcentrum Westgaarde van PC Uitvaart,
 alwaar geen bezoek.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Elles
 op zondag 7 augustus, op haar geboortedag, om 14.30 uur

 in de Vondel aula van  Crematorium Westgaarde, 
Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

In de geest van Elles is het afscheid in open kring,
 iedereen die met haar verbonden was is van harte welkom.

Het was de wens van Elles dat u kleurrijke kleding (geen zwart) draagt 
tijdens de plechtigheid en een witte onverpakte bloem meeneemt.

Na afloop gaan we met elkaar naar de ontvangkamer van het crematorium
 om te proosten op het leven van Elles.
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