
Advertenties van werkgever / collegae
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van 
het zo plotseling overlijden van onze gewaardeerde 
medewerker, fijne collega en vriend

Pieter Jan Proefdruk
Pieter Jan, wij denken met respect en erkentelijkheid 
terug aan je bekwame inzet. Je was een spontane en 
fijne collega die voor een ieder klaar stond.

Wij wensen Joke, de ouders en verdere familie heel 
veel sterkte toe.
 Directie en collega’s
 Voorbeeld & Co. B.V.

Drukstad, 28 september 2030

Met verslagenheid namen wij kennis dat ten gevolge van een 
tragisch ongeval is overleden de zoon van onze medewerker

Gerrit Jan Voorbeeld
Wij wensen zijn ouders, broer en zijn vriendin veel sterkte toe 
om dit verlies te kunnen dragen.

Directie en personeel

“Voor ons schokkend, voor de naasten onbeschrijfelijk,
met zo’n toekomst, omkomen door zo’n tragisch ongeval”

Wij betuigen hierbij ons diep medeleven met het overlijden 
van 

Gerrit Jan Voorbeeld
Wij wensen Pieter Jan en Joke alle sterkte toe om samen 
toch de toekomst aan te kunnen.

Directie, medewerkers en oud-medewerkers
Recreatiepark “De Ontspanning”

Drukstad, 28 maart 2030

Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden, op 
29 februari 2028, van de heer

P.H. van der Druk

op de leeftijd van 57 jaar.

Gedurende bijna 20 jaar heeft hij zijn beste krachten aan 
onze onderneming gegeven. In hem verliezen wij een 
gewaardeerde medewerker en een sympathieke collega.

Ons medeleven gaat uit naar zijn famlie.

Directie en medewerkers van
Metaalperswerk
Hamer & Voorbeeld B.V.

Drukstad, 1 maart 2028

Met verslagenheid namen wij kennis dat ten gevolge van een 
noodlottig ongeval is overleden onze werkgever en vriend

Pieter Jan Voorbeeld
Wij wensen zijn familie en Joke veel sterkte toe om dit verlies 
te dragen.

Medewerkers Expert Voorbeeld

Drukstad, 30 oktober 2030

Met leedwezen ontvingen wij bericht van het overlijden 
van de heer

G.J. Proefdruk

die van 1972 tot zijn pensionering in 2012 met toewijding 
in de afdeling binderij voor ons bedrijf werkzaam was.

Wij zullen deze oud-medewerker met veel waardering 
blijven gedenken.

Directie, personeel en 
gepensioneerden
J.J. Voorbeeld & Co. B.V.
Drukkerij en Uitgeverij

Drukstad, 28 maart 2030

Met leedwezen namen wij kennis dat na een moedig    
gedragen ziekte is overleden, onze gewaardeerde 
medewerker en collega

Piet van der Druk
 

op de leeftijd van 44 jaar.

Piet was een hartelijke collega, wiens vriendschap wij 
erg zullen missen.
Zijn inzet en betrokkenheid bij de firma zullen altijd 
in onze herinnering blijven.

Wij wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe in 
deze moeilijke tijd.

Directie en personeel
Aannemersbedrijf
J.J. Voorbeeld & Co. B.V.

Drukstad, 28 maart 2030

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze 
gepensioneerde medewerker 

G.J. Proefdruk

Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven.

 Directie, personeel en gepensioneerden
J.J. Voorbeeld & Co. B.V.



Nog nauwelijks beseffend wat dit verlies voor ons betekent, is 
door een noodlottig ongeval van ons heengegaan, onze collega 
en vriend

Gerrit Jan Voorbeeld
Gerrit Jan was lid van de onderdeelcommissie Brandweer.
Zijn geheel eigen wijze van functioneren en zijn betrokkenheid 
bij de brandweer maakten hem tot een persoonlijkheid die we 
erg zullen missen.

Wij wensen de familie en Joke veel sterkte toe bij het            
verwerken van hun verdriet om zijn heengaan.

 Commandant,
 leden en oud-leden
 Vrijwillige Brandweer Drukstad

Drukstad, 28 september 2030

Door een noodlottig ongeval is, de door ons zeer gewaardeerde 
collega binnen de Ondernemersvereniging Drukstad-Zuid, uit 
ons midden weggenomen

Piet van der Druk
De ondernemers Drukstad-Zuid wensen de familie Van der Druk 
en Klara alle stekte toe bij het verwerken van dit verlies.

Drukstad, 30 oktober 2030

Na een kortstondige ziekte is plotseling overleden onze          
gewaardeerde medewerker

Pieter Jan Voorbeeld
Na ruim 12 jaar bij het moederbedrijf in Amerika werkzaam 
te zijn geweest, gaf hij sinds 1998 zijn beste krachten als 
manager kwaliteitszorg aan ons bedrijf in Drukstad.

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote 
en kinderen.
   Directie en personeel
   Testcade & Co. b.v.

Drukstad, 28 maart 2030

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van de 
heer

Pieter Jan Voorbeeld
Oud-directeur van ons bedrijf

Wij denken met respect en erkentelijkheid terug aan zijn 
grote inzet en betrokkenbheid bij ons bedrijf. Onze oprechte 
deelneming gaat uit naar zijn echtenote en kinderen.

 Namens de directie en personeel
 Autobedrijf Company

Drukstad, 29 februari 2028

Met grote verslagenheid nemen wij kennis van het plotseling 
overlijden van ons lid

Pieter Jan Voorbeeld
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de ouders, broer, 
zus en verdere familie, die wij heel veel sterkte toewensen om 
dit grote verlies te kunnen dragen.

  Bestuur, leden en adviesraad
  Ondernemersvereniging Drukstad

Drukstad, 30 oktober 2030

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het plotselinge overlijden van onze medewerker

Piet van der Druk

Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd en correcte 
collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte 
toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

 Directie en medewerkers
 Beuk & Brecken Bouwstoffen
 Zetstraat 369
 1234 AA Drukstad

Drukstad, 28 maart 2030

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden 
van onze medewerkster en collega

Joke van der Druk
 

Met respect en dankbaarheid denken wij terug aan haar inzet 
en verantwoordelijkheidsgevoel, ruim dertig jaar aan ons 
bedrijf gegeven. Wij wensen Pieter Jan en de kinderen veel 
sterkte en kracht toe om dit zware verlies te dragen.

   Directie en personeel
   Cleanfield intallaties

Joke,
Je was een toffe collega maar bovenal door je betrokkenheid 

en humor een lieve vriendin voor ons allemaal.

je collega’s van de boekhouding

Diep geschokt hebben wij kennis moeten nemen van het 
overlijden van onze stagiaire,

Gerrit Jan Voorbeeld
Zo jong en veel belovend

Wij wensen zijn familie alle kracht voor het dragen van 
dit ingrijpende verlies.

Elect High-Tech Electronics, Drukstad



Diep geschokt zijn wij door het overlijden van onze
oprichter en oud-directeur

Gerrit Jan Voorbeeld
Gerrit Jan was het gezicht van het bedrijf.

Zijn optimisme, zorgzaamheid en kumor zullen we missen.

Wij wensen de Joke en de kinderen sterkte toe
in deze moeilijke dagen.

 Medewerkers
 INSTALLATIE BEDRIJF VOORBEELD
 Medewerkers
 TECHNISCH BURO VOORBEELD

Drukstad, 28 september 2030

†

Met droefheid en verslagenheid namen wij kennis van het 
overlijden van onze alom gewaardeerde collega

Annie Proefdruk
Al sinds 1991 werkte Annie in de kantine van “Beeckestoon”, 
waar zij iedere dag trouw haar werkzaamheden verrichtte.
Annie kon op haar manier een praatje maken over allerlei      
uiteenlopende zaken, op een zéér spontane, openhartige en 
vrolijke wijze.

Annigje, wij zullen jouw aanwezigheid erg missen.

Wij wensen de naaste familie, vrienden en kennissen veel 
sterkte en kracht voor de toekomst.

Namens bestuur, directie en personeel
Werkvoorzieningschap Noord-Oost Twente.

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,
maar nooit uit ons hart.

Gerard Proefdruk
Wij verliezen in hem een vakbekwame medewerker en zeer 
gewaardeerde collega. Wij wensen zijn familie veel sterkte 
in de komende tijd.

 Installatiebedrijf Cor Cleanfield B.V.  
  Cor en Carolien
   Fritsje
  Arnoud en Riet
  Gerald en Regien
  Hendrik en Ine

Drukstad, 28 maart 2030
Elektriciteitstraat 123

Met droefheid namen wij kennis van het overlijden van de 
heer

G.J. Proefdruk
Oud-directeur van ons bedrijf
im- en export van koelkasten

Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn opgewekte     
persoonlijkheid en aan zijn grote en bekwame inzet gedurende 
meer dan 40 jaar aan ons bedrijf.

 Namens de directie
 E. Proefdruk en Zn. B.V.
 Zetstraat 345
 6789 NL Drukstad

Met droefheid vernamen wij dat op 67-jarige leeftijd onze 
oud-werknemer

Pieter Jan Voorbeeld

is overleden. Hoewel we wisten dat Pieter Jan al geruime tijd 
ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht.
Pieter Jan was 21 jaar lang een zeer gewaardeerde werknemer 
en collega, totdat hij in 2025 vervroegd met pensioen ging. 
We hadden bewordering voor zijn levenslust ondanks diverse 
tegenslagen.
Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verder familie 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

  Directie en medewerkers
  Woningbouwmaatschappij
  Bouwval B.V.

Drukstad, 30 oktober 2030

Wij zijn diep getroffen en heel verdrietig door het plotseling 
overlijden van onze fijne collega

Joke
Mogen Wim en Tim en verdere familieleden de kracht vinden 
om dit grote verlies te verwerken.

Collega’s receptie verpleeghuis St. Anna Drukstad

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling 
overlijden van onze werknemer en collega

Edwin Proefdruk

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Mien en verdere 
familie, die wij heel veel sterkte toewensen om dit grote verlies 
te kunnen dragen.

 Directie en personeel
 

Drukstad, 30 oktober 2030

Wij zijn diep getroffen door het tragisch overlijden van 

Pieter Jan Voorbeeld
Pieter Jan was een fijne hartelijke collega, wiens vriendschap 
wij erg zullen missen.

Gezamenlijke collegae Cafetaria Piet’s Patat


