Bamber:
“Bedankt voor jouw
onvoorwaardelijke liefde, in vrijheid.
Het is ons allemaal gelukt.”

Mick:
“Bedankt dat je mijn vader was,
mij groot hebt gebracht.
Je bent mijn verdriet waard.”

Geen ongevraagd bezoek aan huis.
Bamber & Mick: AVH Destreelaan 157
1834 EH St. Pancras/Alkmaar
Contact verloopt via Bamber’s steun en toeverlaat Liesbeth:
hop.liesbeth@gmail.com of 06- 43587954

Mijn Marcel is weg.

Marcel is weg.

Wil je alsjeblieft met ons Marcel’s leven, zijn liefde en zijn werk herinneren en vieren?
Alsof hij op de eerste rij zit en verbaasd is dat hij zo lief wordt gehad.

Hij heeft zijn ziel ingepakt en is vertrokken.
Alsof hij is verhuisd, maar wij weten niet waarheen. Mijn man met wie ik 38 jaar samen
ben geweest. De man die 22 jaar de meest geweldige vader voor onze zoon Mick is
geweest. De vriend voor velen. De volwassene die liever met de kinderen speelde,
om zelf kind te kunnen zijn. De briljante futurist die moest aanzien hoe zijn eigen
toekomst werd afgenomen. De sportman die zijn lichaam uit elkaar zag vallen.
Marcel is de horizon uitgelopen, uit ons zicht.
Cel, heb je nog achter om gekeken en geglimlacht? Want Cel, wat ben jij van ver
gekomen en wat heb je het ver geschopt: ondanks alle shit. Je mag oh zo trots zijn,
net zo trots als wij op jou.
Mick en ik hebben met Marcel afgesproken dat hij vanaf
nu onze eigen beschermengel is.

Marcel Bullinga
2-12-1958

15-4-2019

Partner, man, vader, hartsvriend, suikeroom, huiswerkhelper,
inﬂuencer, auteur, visionair, dagvoorzitter, activist, publicist,
hyper-intellectueel, digitale burgerrechten bevechter, organisator,
uitgever, collega, sportman, mentor, inspirator, feestbeest, buddy, strijder,
speelkameraad, levensgenieter…. mens.

Uitnodiging voor de eredienst voor Marcel
Dinsdagmiddag 23 april 2019. Start: 13.30 uur.
Locatie: Bergen, de Ruïnekerk. Raadhuisstraat 1.
Er is geen dresscode (daar deed Marcel immers ook niet aan)

We zullen hem eren met een dienst over leven en overleven.
Een eredienst van inspiratie, kracht, oprechtheid en echtheid.
Dat het leven zonder compromissen wel degelijk mogelijk is: against all odds!
Deze eredienst zal zijn laatste en grootste presentatie zijn.
Ons eerbetoon aan een unieke man: Marcel Bullinga.
Tot in eeuwigheid omarmd in onze harten.
Een belangrijke vraag
Wil je jouw mooiste herinnering aan Marcel voor ons opschrijven en er
een kaart of brief van maken? Tijdens de dienst zullen we deze verzamelen zodat we
voor deze laatste keer hem laten zien hoe hij door velen is liefgehad.

Marcel’s lichaam zal de Ruïnekerk in worden gedragen door zijn zoon Mick en zijn
bodyguards Jordy, Hessel en Sebas. Ontvang hem met een open hart.
Na de eredienst en condoleance zullen Mick en Bamber hem wegbrengen voor het
allerlaatste afscheid. We willen graag dat je bij dit wegbrengen een erehaag
vormt waarbij de kinderen en de jongeren voorop staan,
precies hoe Marcel de wereld het allerliefste zag.
Kom op tijd vanwege eventueel zoeken naar parkeerruimte!
Parkeren in parkeergarage Plein: https://parkeergaragecentrumbergen.nl/)
Marcel hield van paarse en witte bloemen.

