‘Iedere dag leven alsof het de laatste is’

‘Eltse dei libje oft it de lêste is’

zei hij. Dat is gelukt.
Hij leefde zijn leven intens, met passie voor
alles en allen die daarvan deel uitmaakten.
Aan tijd liet hij zich weinig gelegen liggen.
Tot afgelopen maandag.

wie syn sizzen. Dat is slagge.
Hy libbe syn libben mei ynmoed en
hertstocht foar alles en eltsenien
dy’t dêr part fan wiene.
Tiid liet him sljocht, oant moandei lêstlyn.

Onze dank gaat uit naar allen, in het bijzonder Martijn,
die de laatste maanden zo liefdevol voor hem zorgden.

Auke Bijlsma
*Sexbierum, 5 september 1946 † Amsterdam, 26 maart 2012
Petra van Luyn–van Amelrooij † 1990

Auke is opgebaard in Uitvaartcentrum Elders, Kruislaan 235 te Amsterdam,
waar u op woensdag 28 en donderdag 29 maart van 19.00 tot 20.00 uur
afscheid kunt nemen.
De begrafenis vindt plaats op vrijdag 30 maart om 13.00 uur op
begraafplaats Sint Barbara. Spaarndammerdijk 312 te Amsterdam.
Voor de begrafenis is er in de kapel van de begraafplaats van
12.00 tot 13.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen.
Aansluitend bent u vanaf 14.30 uur welkom in de Zuiderkerk te Amsterdam.
Meer informatie over de uitvaart en Auke en een condoleanceregister
vindt u op www.aukebijlsma.nl

Maaike en Wolfgang Lortz – Bijlsma
Johannes en Sietske Bijlsma – Huisman
Jimke en Liesbeth, Jacob Jan en Judith
Douwe en Vronie Bijlsma – Huitema
Jimke en Ineke, Klaas
Doedtie en Henk Brijker – Bijlsma
Folkert en José, Annalies en Harmen, Ymke en Sanne
Tsjikke en Leo Zijlstra – Bijlsma
Anneke, Petra en Rob, Maaike en Patrick
Pieter Brant Bijlsma
Gijs-Willem en Anne van Luyn – Sanderink
Timo, Mark †, Ella
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Sexbierumerweg 23, 8802 PK Franeker
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Barend en Marta van Luyn – Engelberts
Gideon, Jago
Thomas en Barbara van Luyn – van Erp
Felix, Morris

