Jannos

Hij schreef zijn eigen script

en k
 oos voor een onverwacht einde
3 oktober 1977 – 12 juli 2021
Lieve familie en vrienden van Jannos,
Donderdag 22 juli om 12.00 uur nemen we
afscheid van Jannos. Dit doen we bij Podium
Bloos en Electron in Breda.
Graag aanmelden via Lieve-Jannos.nl of
datumprikker zodat we weten hoeveel vrienden
we kunnen verwachten.
Met een selecte groep familie en vrienden zullen
we bij Podium Bloos, waar Jannos dan ook is, de
ceremonie vormgeven. Genodigden ontvangen een
aparte uitnodiging.
Omdat Jannos meer geliefde familie en vrienden
heeft, is op 50 meter afstand, bij Electron, het
afscheid te volgen via schermen. We verzoeken je
dan ook daarheen te gaan indien je geen aparte
uitnodiging hebt ontvangen.
Voor vrienden die er niet bij kunnen zijn, is de
ceremonie te volgen via de livestream lievejannos.nl

Rond 14:00 zal iedereen vanuit Electron begeleid
worden naar Podium Bloos voor de doorloop langs
Jannos.
Jannos hield erg van de natuur, daarom zouden
Johan en Willian het fijn vinden als iedereen
iets moois uit de natuur mee wil nemen om aan
Jannos mee te geven. Een bloem, een dennenappel,
een steen of veer, een voorwerp, een stukje kunst,
alles van natuurlijke materialen is welkom, doe
wat goed voelt voor jou. Deze natuurgeschenken
mag je op de houten schalen bij de kist leggen.

Hierna zullen we Jannos begeleiden richting
Electron waar we het glas op hem klinken.. Daar
dragen we hem en de natuurgeschenken over aan
de rouwauto.
Rond 15 uur zal zijn naaste familie met Jannos
naar het crematorium rijden.
Bij Electron kunnen al Jannos zijn vrienden en
familie, hem nog uren samen herdenken en het
glas heffen op hem die hen samenbracht. Electron
is vanbinnen helemaal ingericht als “tribute
to Jannos’ en verschillende artiesten zullen hier
hun emoties artistiek uiten.

We stellen het zeer op prijs als mensen actief deel
willen nemen: Als je graag iets wil bijdragen aan
de ceremonie bij Podium Bloos; als je graag iets
wil voordragen na de ceremonie bij Electron; of als
je graag bij het opbouwen wil helpen.
Maar ook als je Jannos beter kent dan wij weten
en je bij de selecte groep familie en vrienden wilt
zitten, kun je via Whatsapp berichten contact
opnemen met:
Vincent Adrichem 06 14243406
Thomas Kats 06 52170600
Raimon (Pivo) Nuijten 06 12976176

Donderdag 22 juli 12.00 Breda
Podium Bloos, Speelhuislaan 153
en Electron, Belcrumweg 19

Johan en Willian Groffen
Noordzijde Zoom 17
4613 AA Bergen op Zoom

