
Wim Mulders 



Wim wilde geen standaard afscheid. Hij wilde anderen graag iets meegeven in het leven. Al deze mensen willen wij de ruimte 
geven om hem een laatste eerbetoon te brengen. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli op het Pieter Zeeman Lyceum te Zierikzee. 

Uiteraard zijn jullie hier ook welkom. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
Tussen 09:30 uur en 11:00 uur is er ruimte om afscheid te nemen van Wim. Daarnaast is er dan ruimte om het 

condoleanceregister te tekenen en mag er een klein persoonlijk berichtje op de kist worden gezet.  
Van 11:00 uur tot 12:00 uur zal er een plechtigheid zijn in de aula.  

Deze zal op school ook in andere ruimtes live te volgen zijn.  
Om 12:00 uur zal de familie samen met Wim vertrekken, lopend door een erehaag gevormd door alle aanwezigen.  

Daarna zal de familie in besloten kring afscheid nemen. 
 

Voor wie niet aanwezig kan zijn, bijgaand de link naar het online condoleanceregister:  
 https://www.uitvaartzorgsteijndevlieger.nl/condoleance/wim-mulders/  

 
Graag verwijzen wij u naar de website van het Pieter Zeeman Lyceum voor de link om de plechtigheid mee te kijken en voor 

informatie zoals parkeergelegenheid en een routebeschrijving. 

Goodbye my lover 
Goodbye my friend 

You have been the one 
You have been the one for me 

 

                                                Helma 

Here we go 
On this roller coaster life we know 

With those crazy highs and real deep lows 
I really don't know why 

And I will go 
To the farthest place on earth I know 

I can travel all the road, you see 
'Cause I know you're there with me 

 
           Nick en Kelly 

Wilhelmus Cornelis Anthonius Jacobus Maria Mulders 
~ Wim ~ 

Correspondentieadres: 
Familie Mulders 
Watergang 39 
4303 BA Zierikzee 

Steenbergen,                                                                                                 Zierikzee, 
17 april 1959                                                                                  2 juli 2022 

Wij zullen je missen iedere dag, 
Met veel verdriet nemen wij afscheid van   

Helma Mulders-Matthijsse 
 

Kelly en Frank  
Nick en Bieke 

                   “Ik heb altijd geprobeerd om voor  
andere mensen het verschil te maken en dat      
is denk ik vaak gelukt” 


