
Advertenties van scholen
“Wat is het moeilijk woorden voor
jullie enorme verdriet te vinden”

Verslagen en diep bedroefd, hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Pieter Jan Voorbeeld

Vader van onze leerlingen Rick en Giel.

Wij wensen Joke en de kinderen heel veel sterkte om dit 
zware verlies te dragen
 Team, ouderraad en 
 medezeggenschapsraad
 Chr. Scholengemeenschap
 Drukstad

Ons bereikte het droeve bericht dat op 29 februari is 
overleden de heer

P.J. Voorbeeld
Gedurende vele jaren was hij directeur van onze

scholengemeenschap. Met dankbaarheid herinneren we 
ons zijn inzet voor het Protestants Christelijk Onderwijs in 

Drukstad. Wij bidden om troots voor de familie.

 Namens bestuur, directie, medewerkers 
 en oudervereniging van CSG Drukstad

 P. Dokter, locatiedirecteur
 D.R. Anders, voorzitter centrale directie

Met ontsteltenis en verslagenheid hebben wij kennisgenomen 
dat onze leerling

Rick Voorbeeld
door een noodlottig ongeval uit onze kring is weggevallen.

Wij wensen zijn ouders, vriendin en verdere familie heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

  Bestuur en medewerkers
  en medestudenten
  HIIO en omstreken 

Drukstad, 28 maart 2030

Het afgelopen weekend bereikte ons het droeve bericht dat 
is overleden

Riky

dochter van onze collega Pieter Jan Voorbeeld.

Wij wensen Pieter Jan en Joke en de verdere familie heel  
veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

 Team, ouderraad en 
 medezeggenschapsraad
 Chr. Scholengemeenschap
 Drukstad

Drukstad, 28 maart 2030

Zo sterk,
maar toch zo kwetsbaar...

Zoals jij er voor ging,
positief en vol levensenergie.

Zo dankbaar,
voor dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn.

Zoveel warmte,
die jij ons onvoorwaardelijk gaf. 

Zo trots zijn wij op jou.

Lieve Riky,

We zullen je zo ontzettend missen.

je medeleerlingen

Rick,

Je was een toffe klasgenoot. Je had humor, doorzettingskracht, 
maar je was voor ons bovenal een vriend. Wij zullen je missen 
bij het kaarten tussen de middag, bij het halen van een patatje.

Je klasgenoten van VWO-5.

Verwondering
om wie je was,
wat je zei
en wat je deed.
Ons rest bewondering.

Wij zijn geschokt en verdrietig dat op woensdag 28 oktober j.l. 
plotseling is overleden

Riky Voorbeeld
leerlinge van 5 VWO

Zij heeft ons laten zien hoe je, zuiver op wilskracht, kunt 
slagen in de dingen die je wilt bereiken. Ze wist het beste uit 
zichzelf te halen.

Wij wensen haar ouders veel sterkte met het verwerken van 
dit grote verlies.

 Team, ouderraad en 
 medezeggenschapsraad
 Chr. Scholengemeenschap
 Drukstad


