De plek waar je nu, op dit moment, bent heeft God
op een kaart omcirkeld voor jou.
Waar je ogen, je armen, je hart ook maar heen
gaan naar de aarde, naar de hemel:
de Geliefde heeft er een buiging voor je gemaakt.

This place where you are now
God circled on a map for you.
Wherever your eyes and arms and heart can move
against the earth and sky,
the Beloved has bowed there

Hafiz
Bewerking: Cora Barakat Slieker

Hafiz
Translation by Daniel Ladinsky

Barendrecht, 27 maart 1939 | Amsterdam, 14 maart 2022
Met verdriet willen we jullie laten weten dat Cora verder gereisd is.
Onze moeder, oma, zus, tante, vriendin, geliefde
In sadness, we want to let you know that Cora has traveled on.
Our mother, grandmother, sister, aunt, friend, beloved

CORA SLIEKER
Bart de Smit & Nicky Smout, Robin de Smit, Simon de Smit
Bert de Smit †
Rebecca Schaefer & Sam Franklin
Ron Schaefer
Paula Bannink & Bert Bannink, Esther van Mourik & kinderen, Martijn van Mourik & kinderen
Menno de Lange
Je kunt langskomen om Cora te zien op zaterdagmiddag 19 maart van 15.00-17.00 uur en op
maandagavond 21 maart van 19.00 - 20.30 uur in uitvaartcentrum Elders, Kruislaan 235 te Amsterdam.
De uitvaart is op dinsdag 22 maart om 15.30 uur in crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 te
Amsterdam. Daar is na afloop ook tijd om met elkaar te zijn in de koffiekamer. Aansluitend is er gelegenheid om
samen Cora te herinneren in Grand Café Frankendael, Middenweg 116 te Amsterdam.
You can visit Cora on Saturday afternoon, March 19th, between 3 and 5 pm and on Monday evening March 21st,
between 7 and 8.30 pm, at funeral home Elders, Kruislaan 235, Amsterdam.
The service will take place on March 22nd at 3.30 pm at crematorium De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126 in
Amsterdam, followed by an opportunity to be together in their coffee room. Afterwards, we will remember Cora
together at Grand Café Frankendael, Middenweg 116 in Amsterdam.
Om de uitvaart online te volgen is er een livestream op de volgende link met login informatie:
To attend the ceremony online, there is a livestream at the following link and login information:
https://pci-webcast.nl login: Plechtigheid ID: 143212, Wachtwoord: 74uf35hc3ak2
Please note that the ceremony will be predominantly in Dutch.
Correspondentieadres / address for correspondence: Paramaribostraat 1111, 1058 AN Amsterdam,
Email: nickysmout@gmail.com
Voel je vrij dit bericht door te sturen. / Please feel free to forward this message.

