
Advertenties van familie

Diep bedroefd, maar met dankbaarheid voor alle liefde 
die zij ons heeft gegeven, hebben wij kennisgenomen 
dat voor ons geheel onverwacht en veel te jong is 
overleden onze lieve dochter, schoondochter, zus, 
schoonzus en tante

Joke Voorbeeld – Proefdruk

echtgenote van Pieter Jan Jansen

en moeder van Rick

op de leeftijd van 30 jaar.

 Almelo: Pa en Ma Proefdruk
  Klaas en Klara
  Janna en Jan
 Tubbergen: Pa en Ma Voorbeeld
  Henk
  Greta en Gerrit
   Flip, Joop
  Gert en Hermien

Wij wensen Jan en Rick veel sterkte toe om dit zware 
verlies te dragen.

Drukstad, 28 februari 2030

Voor mijn lieve maatje

Pieter Jan

“Je hebt iemand nodig, stil en oprecht
die als het er op aankomt, voor je bidt en voor je vecht.

Iemand die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen: Ik heb een vriend.”

Joke

Met ontsteltenis namen wij kennis van het vrij plotseling 
overlijden van onze dierbare broer, zwager en oom

Pieter Jan Voorbeeld

echtgenoot van J.M. Proefdruk

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met dit verlies.

familie Voorbeeld
familie Proefdruk

Drukstad, 28 februari 2030

†
Intens verdriet overviel ons toen wij kennis namen dat, 
na wat eigenlijk een blijde gebeurtenis zou moeten zijn, 
plotseling uit onze familiekring werd weggenomen, ons 
lieve nichtje

Joke Voorbeeld – Proefdruk

Wij moeten naar woorden zoeken om onze verwarde 
gevoelens uit te drukken. Onze gedachten en gevoelens 
van deelneming gaan uit naar Pieter Jan en Rick.

Familie Proefdruk
Familie Voorbeeld
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Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van 
het onverwacht overlijden van onze lieve zus, schoonzus 
en tante

Joke Voorbeeld – Proefdruk
op de jeugdige leeftijd van 30 jaar.

Broers, zussen,
zwagers, schoonzussen,
neven en nichten

Drukstad, 28 februari 2030

Met leedwezen namen wij kennis dat, voor ons nog           
onverwacht, God uit onze familiekring heeft weggenomen, 
mijn lieve zuster, schoonzuster en onze tante

Joke Voorbeeld – Proefdruk
weduwe van Pieter Jan Voorbeeld

op de leeftijd van 80 jaar.

E.G.M. Proefdruk
R. Proefdruk - Printer
neven en nichten

 
Drukstad, 28 februari 2030

“Neem Heer mijn beide handen en leidt Uw kind”

Vrij onverwacht is, na een moedig gedragen ziekte, van 
ons heengegaan, onze dierbare zus en schoonzus

Joke Voorbeeld – Proefdruk
echtgenote van P.J. Voorbeeld

op de leeftijd van 60 jaar.

 Amsterdam: Jan Proefdruk
 Rotterdam: Klaas Proefdruk
 Maastricht: Trui Proefdruk - Snel
 Drukstad: Geert Voorbeeld



Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
onze broer, zwager en oom

Pieter Jan Voorbeeld
echtgenoot van Joke Proefdruk

Hij was een trouwe, energieke en sympathieke persoonlijkheid, 
waaraan wij veel dank verschuldigd zijn voor alles wat hij

voor ons gedaan en betekend heeft.

Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar   
zijn vrouw Joke, kinderen en kleinkinderen, die wij moed, 
vertrouwen en sterkte toewensen en waar mogelijk, zullen 
steunen in de komende moeilijke periode.

Familie Voorbeeld
Familie Proefdruk
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Bedroefd hebben wij kennis genomen dat, na een leven vol 
liefde en zorg voor hen die hem dierbaar waren, is overleden 
onze lieve broer, zwager en oom

Pieter Jan Voorbeeld
Wij hopen dat Joke en de kinderen kracht gegeven wordt dit 
verlies te verwerken.

Familie Voorbeeld
Familie de Vries
 neven en nichten
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Wat heb je gevochten
wat was je dapper en sterk.

We hebben je steeds bewonderd.
Wij zullen je opgewektheid ontzettend missen.

Pieter Jan bedankt
Wij hebben met verdriet afscheid genomen van onze dierbare 
broer, zwager en oom.

Wij wensen Joke, Rick en Rita, Cas en Anouk veel sterkte om 
door te gaan.

Familie Voorbeeld
Familie Proefdruk
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Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden 
van onze dierbare zus, schoonzus en tante

Joke Voorbeeld – Proefdruk
weduwe van Pieter Jan Voorbeeld

Familie Proefdruk
Familie Voorbeeld
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van mijn lieve kleinzoon en onze dierbare neef

Rick Voorbeeld
Oma Voorbeeld
Familie Voorbeeld
Familie Proefdruk
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Je kunt met woorden niet
altijd zeggen wat je voelt.

Lieve Rick,
wat zullen wij jou missen.

Joke, Sylvia, Siep

†
Na een gezellig uitje samen is onverwacht overleden onze 
lieve, zorgzame zus

Joke Voorbeeld – Proefdruk
Wij verliezen in haar een opgeruimde en prettige

persoonlijkheid die voor alles en iedereen
een warme belangstelling had. 

Zij was de spil in onze familie en haar gezin.

Haar kinderen en kleinkinderen willen wij
ons oprechte medeleven betuigen.

Zij kunnen van onze hulp en steun verzekerd zijn.

Joke rust zacht.

Familie Proefdruk

Waarom?

Diep getroffen en intens verdrietig zijn wij door het               
plotselinge overlijden van onze karaktervolle en         
behulpzame broer, zwager en lieve, altijd vrolijke oom

Pieter Jan Voorbeeld
Zijn liefde, spontaniteit en gevoel voor humor zullen 
wij missen. Wij wensen Joke en Rick heel veel sterkte 
toe voor de komende tijd.

 Jan en Alie Fransen
  Marieke, Daniëlle, Mark
 Gertjan en Caroline Voorbeeld
  Dienke, Daphne
 Marian en Bert Jan Quinté
  Rick, Joanne en Thomas
 Dinant en Nienke Proefdruk
  Myrthe, Jasmijn
 Geert en Sylvie Voorbeeld

Drukstad, 28 februari 2030


