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Fotoportret kleur
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Helvetica Neue Light

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

Saskia

Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.

SASKIA

Wij danken u hiervoor oprecht.

Louweren-van der Putten
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen


1 februari 1941

† 11 april 2019
Schagen, mei 2019
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Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
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In samenwerking met Yarden
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Fotoportret zwart-wit
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Helvetica Neue Light
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onze lieve moeder en oma

Saskia

Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019
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Fotoportret zwart-wit
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Helvetica Neue Light

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

Saskia

Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

SASKIA

Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

3-6
Fotoportret liggend
110 x 175 mm
Helvetica Neue Light

Schagen, mei 2019

3-3

n medeleven na
onze lieve moeder

Fotoportret kleur
220 x 110 mm (gev. 110 x 110 mm)
Helvetica Neue Light

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na
het overlijden vanmijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

n der Putten

Saskia Louweren-van der Putten
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Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
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Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

3-3 B

Fotoblokken
220 x 110 mm (gev. 110 x 110 mm)
Trebuchet / Myriad Pro Condensed

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

3-1 D

Lichtval bospad
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Chaparral Pro

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

3-1 A

Bospad groen
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Garamond

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
dierbare
man,
zorgzame vader
Uwmijn
warme
blijken
vanonze
belangstelling
en lieve opa

en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren

uweren

Herman Louweren
Herman Louweren

zijn voor ons een echte troost geweest.

In samenwerking met Yarden

Wij danken u hiervoor oprecht.

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Schagen, mei 2019

n

3-1 C

Pioenroos
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Chaparral Pro

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

And the music keeps on playing...

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.

And the music keeps on playing...

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten, kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

danken u hiervoor
And theWij
music
keepsoprecht.
on playing...

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

3-2 D
Muziek Schagen, mei 2019
140 x 190 mm
(gev. 140 x 95 mm)
Nueva
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Bootje in Zee
220 x 110 mm
(gev. 110 x 110 mm)
Adam Normal / Moonflower Regular

 



Bloem aquarel
220 x 110 mm
(gev. 110
x 110
mm)
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Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma
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Louweren-van der Putten

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

3-8 A

Blauwe bloem
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Lato Light / Better Together

Saskia

1 9 4 1

2 0 1 9

U w w a r m e b lijk e n v a n b e la n g s t e llin g e n m e d e le v e n
n a h e t o v e r lijd e n v a n m ijn d ie r b a r e v r o u w ,
o n z e lie v e m o e d e r e n o m a

e n m e d e le v e n
e v ro u w ,
a

a

Saskia

Putten

Louweren-van der Putten
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z ijn v o o r o n s e e n e c h t e t r o o s t g e w e e s t .
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H e rm a n L o u w e re n
K in d e r e n e n k le in k in d e r e n
S c h a g e n , m e i 2 0 1 9

Saskia

1 9 4 1

3-8 B

Abstract
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Poor Richard / DingbatsTwo

2 0 1 9

1 9 4 1
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e v ro u w ,
a

U w w a r m e b lijk e n v a n b e la n g s t e llin g e n m e d e le v e n
n a h e t o v e r lijd e n v a n m ijn d ie r b a r e v r o u w ,
o n z e lie v e m o e d e r e n o m a

gstelling
den van
me vader

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

a

Saskia

Putten

Louweren-van der Putten

t.

z ijn v o o r o n s e e n e c h t e t r o o s t g e w e e s t .

weren

Herman Louweren

W

geweest.

recht.

Putten
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zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
1941

In samenwerking met Yarden

2019

H e rm a n L o u w e re n
K in d e r e n e n k le in k in d e r e n

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

S c h a g e n , m e i 2 0 1 9

Schagen, mei 2019

Herma

1941

*11*

art

art

*11*

Voor altijd in ons hart

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

Saskia Louweren-van der Putten

Saskia Louweren-van der Putten

3-2 B
Bloesem rose
140 x 190 mm
(gev. 140 x 95 mm)
Amazone / Candara

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Voor altijd in ons hart

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Kinderen en kleinkinderen
Voor
Saskia Louweren-van
der altijd
Putten
Saskia Louweren-van der Putten
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

Voor altijd in ons hart
3-2 B
Kersenbloesem wit
140 x 190 mm
(gev. 140 x 95 mm)
Scriptina / Helvetica Neue Light

in ons hart
Saskia Louweren-van der Putten

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren

Herman Louweren

zijn voor ons een echte troost geweest.

3-2 A
Palen in zee
140 x 190 mm
(gev. 140 x 95 mm)
Baker Signet

Wij danken u hiervoor oprecht.

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

3-3 C

Zee
220 x 110 mm (gev. 110 x 110 mm)
Ex Ponto / Bookman Old Style

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader
en lieve opa
In samenwerking
met Yarden

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

3-3 D

Dandelion kleur
110 x 110 mm
Donnys Hand /
Franklin Gothic

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na
het overlijden vanmijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

3-3 G

Hortensia zwart wit
110 x 110 mm
Bernhard Fashion /
Avant Guard

Saskia Louwerenvan der Putten

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

SASKIA
LOUWEREN
1941 | 2019

Saskia Louweren

D
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

*10*

*10*

3-7 A

Zwarte enkele kaart
95 x 140 mm
Helvetica Neue Light / Scriptina

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

H

erman

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

L

H

ouweren

erman

zijn voor ons een echte troost geweest.

L

ouweren

zijn voor ons een echte troost geweest.

Wij danken u hiervoor oprecht.

Wij danken u hiervoor oprecht.





Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

Schagen, mei 2019

3-3 E
Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Louweren
H L
erman

Zwart wit met bloemillustratie
200 x 110 mm
(gev. 110 x 110 mm)
Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
het overlijden
van mijn dierbare
man, onze zorgzame vader
BickhamnaScript
/ Candara
Italic
en lieve opa

H L
Saskia
Louweren

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

ouweren

erman

zijn voor ons een echte troost geweest.

ouweren

zijn voor ons een echte troost geweest.

Wij danken u hiervoor oprecht.

Wij danken u hiervoor oprecht.



zijn voor ons een echte troost geweest.
Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Kinderen en kleinkinderen

Met groot verdriet, maar zeker vervuld van mooie e
hebben wij afscheid moeten nemen van ons pap e

Schagen, mei 2019

weduwnaar van

Pauline en Henny
Wietse en Sandr
Manon en Martin

Frederique en San
Freek

Herman Lo

Herman Louweren
Schagen,
mei 2019
Kinderen
en kleinkinderen

Saskia Louweren-van de

Schagen, 1 februari 1941

Hoog Huys 35
5673 AZ Schagen

In samenwerking met Yarden

De dankdienst voor zijn leven, die wordt voorgega
zal plaatsvinden op zaterdag 15 april om 13.00 uur
Bergrand 12 te Schagen.

Voorafgaand aan de dankdienst kunt u vanaf 12.0
nemen van Herman in de rouwkamer van voornoe

Na afloop van de dankdienst is er gelegenheid tot
De Boschheuvels, Ekkerweg 61 te Schagen.

De crematiedienst wordt in besloten kring gehoud

Schagen, mei 2019

Louweren-van der Putten
Wij danken u hiervoorSaskia
oprecht.

3-3 F

Witte duif op zwart,
220 x 110 mm (gev. 110 x 110 mm)
Horatio DLight

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

3-1 B

Fotocollage
95 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Bank Gothic

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en lieve opa

Herman
Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

2-17

3 zilveren lijnen
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Franklin Gothic

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

SASKIA LOUWERENVAN DER PUTTEN
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

2-21

Zilveren kruis
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Helvetica Neue Light

In samenwerking met Yarden

Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

Saskia Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019
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Roos preeg
170 x 110 mm
Candara / Lucida Handwriting

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

HERMAN LOUWEREN
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019
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In samenwerking met Yarden

Oud Hollands
170 x 110 mm
Garamond

2-23

Roos preeg balk
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Bookman Old Style

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

SASKIA

Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

2-40

In samenwerking met Yarden

Witte roos
190 x 140 mm
(gev. 95 x 140 mm)
Baker Signet

Schagen, mei 2019

2-34

Witte orchidee
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Helvetica Neue Light / Amazone

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden
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Polderlandschap
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Bookman Old Style

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

2-8

Ondergaande zon
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Franklin Gothic

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden
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Wazige boom
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Tahoma

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

2-16

In samenwerking met Yarden

Vlinder/bloemen
190 x 140 mm
(gev. 95 x 140 mm)
Times New Roman /
Amazone

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

2-26

Zonnebloem
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Candara

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der P utten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

2-13

Twee rozen lila
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Trebuchet

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

1-10

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden
van mijn dierbare man, onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren

Grijs kader op wit
110 x 170 mm
Comic Sans

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

SvanaskiaderLouwerenPutten

zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

1-9

Grijs kader op crème
220 x 170 mm (gev. 110 x 170 mm)
Garamond /
Monotype Corsiva

In samenwerking met Yarden

Schagen, mei 2019

1-7

Aar in kader
190 x 140 mm (gev. 95 x 140 mm)
Bookman Old Style (cursief)

Uw warme blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader
en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

3-3 C

Strabrechtse Heide
220 x 110 mm (gev. 110 x 110 mm)
Clearly Roman

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder
en oma

Saskia
Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.

Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen

Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven
na het overlijden van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader en lieve opa

Herman Louweren
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Saskia Louweren-van der Putten
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Advertentie 1:
2 koloms (86 mm)
Standaard opmaak

Uw warme blijken van
belangstelling en medeleven
na het overlijden
van mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en oma

Saskia Louwerenvan der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

Advertentie 2:
2 koloms (86 mm)
Standaardopmaak met portretfoto

Uw warme blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma

Saskia Louweren-van der Putten
zijn voor ons een echte troost geweest.
Wij danken u hiervoor oprecht.
Herman Louweren
Kinderen en kleinkinderen
Schagen, mei 2019

In samenwerking met Yarden

Advertentie 3:
3 koloms (131 mm)
Brede opmaak met detail
van rouwbrief of foto

