
Advertenties van vrienden

Pieter Jan

Zoveel woorden...
Zoveel gedachten...
Zoveel nog te zeggen...

Maar totaal sprakeloos

Pieter Jan vaarwel.

 Jansen & Co Ballonteam
 en al je ballonvrienden

Drukstad, 28 februari 2030

“Onbeschrijfelijk”

Joke
Bedankt voor je vriendschap.
Je was een geweldige kameraad.

Wij wensen haar ouders, haar broer en vriend alle kracht en 
troost toe om dit verschrikkelijke verlies te verwerken.

 Henri en Annie
 Jan J
 Jan B.
 Emiel
.
Drukstad, 28 februari 2030

Pieter Jan,
Levensgenieter, kleurrijk ging jij door het leven.
Een jongen die niet zijn koers bepaalde met woorden,
maar met daden, heel creatief.
Een kameraad door dik en dun.
Zo levenslustig, zo opgewekt.
Pieter Jan we moeten je zo plotseling missen, dat doet pijn.
P.J. in gedachten zul je altijd bij ons zijn.

Edward en Raquel
Ed en Marjan
Stefan en Ellen
Dennis †
Ivo en Anouk
Joop en Harma

Wij hebben bewondering voor de kracht, waarmee jij je 
strijd hebt gestreden. Van jouw vriendschap, liefde en 
genegenheid mochten wij ook genieten.
Bedankt daarvoor.

Pieter Jan Voorbeeld

Wij wensen Joke en de kinderen veel sterkte in de 
komende tijd.

Familie Klaassen
Familie Gerritsen

Waarom?
Het is niet te bevatten,

Gerard van Nicolien

is er niet meer.

Woorden schieten ons te kort. Wij wensen de familie de 
Vries, Nicole en haar familie veel sterkte in de komende tijd.

  Ellen, Marleen, Hendrik
  Hendry, José, Peer, Birgitte

Het is en blijft onze Pieter Jan.

Jennie en Jan
Annie en Dirk
Gerdien en Jaap
Gerrit en Henny
Jan en Jopie
Joke en Jan
Femmy en Chris

Wij wensen Joke en verdere familie heel veel sterkte toe om 
dit zware verlies te kunnen dragen.

Joke en familie, wij zullen er altijd voor jullie zijn.

Veel fijne herinneringen,

Joke Voorbeeld

verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,

maar altijd in ons hart.

Edwin en Angelique

Joris

wat jij voor ons betekende is onbeschrijfelijk.
Je was altijd om ons heen en zo zullen wij je altijd 

blijven herinneren.

Gerard en Mini
Jan en Janna
Derk en Jantien
Niels
Gerben

Gerard

Gerdje mijn allerliefste schatje,
voor altijd in mijn gedachten.

xxx “jouw meissie”



Met intens verdriet hebben wij kennisgenomen dat na 
een tragisch ongeval is overleden

Rick Voorbeeld

“Voor ons was je als een zoon.
Rick, wij zullen je missen.”

Wij wensen Pieter Jan, Joke, Dennis en Grietje veel 
sterkte met dit zware verlies.

   Albert en Truus Gerritsen
 Geert, Nico, Jannie, Wil

Drukstad, 28 februari 2030

Kleine zorgen kun je delen
maar er is een soort verdriet

dat kunnen mensen niet meer helen
en dat hoeft ook niet.

Heel verdrietig zijn wij om het afscheid dat wij moesten 
nemen van onze lieve vriendin

Joke
 Ed, Helma en Christiaan

Paul
Wij zullen je missen, “het clubje”

Richard en Anneke
Hans en Sandra
Hans en Anne-Marie
Janny
Addy en Floor
Gerald en Jolanda
Jan en Ali

Drukstad, 28 februari 2030

Janny
Onze vriendschap was niet voor even.

Het gaat door, ook na ‘t leven.

Roberto, Rick, Liesbeth en familie, wij zijn er voor jullie.

 Riek en Jan
  Lies, Stephan, Max
 Jolanda en Bennie
  Rogier, Jans
 Angelique en Johan
  Bennie, Coen , Ton
 Neeltje en Jans
  Joost, Thijs, Emma
 Monique en Marijn
  Raquël
 Betsy en Paul

Pieter Jan
we zullen je missen.

  Dirk en Paulette Jansen

Drukstad, 28 februari 2030

“De laatste reis, maar waarom...?”

Vele mooie herinneringen blijven.

Bedankt Monique

Onze gedachten gaan uit naar Twan en Theo.

Sannie en Frits
Johan en Sannie

Drukstad, 28 februari 2030.

“Een echte kameraad,
zo groot, zo sterk, zo spontaan,

zo vrolijk, zo jong, zo ...”

Waarom?

Gerard

Wij wilden nog zoveel samen doen.

Daniël en Julliët
Emiele en Willy
Robert en Dien
Patrick en Mariëlle

“Voor altijd in ons hart”

Johan

Je blijft voor ons onvergetelijk!

Stefan en Ellen
  Sannie, Thijs

Joke
Tennissen zonder jou zal
nooit meer hetzelfde zijn.

Marian, Ietje, Ida, Mieneke

Voor ons schokkend, voor de naasten onbegrijpelijk.
Maar je kunt met woorden niet altijd zeggen wat je voelt.

Joke
bedankt voor je vriendschap.

  Henk en Annelies


