
Dankbetuiging advertenties

DANKBETUIGING

“De leegte blijft”,

maar de grote belangstelling en het medeleven
welke wij van zo velen mochten ontvangen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Janna Brandsma – Hendriksen
zijn ons tot bijzondere steun geweest.

Wij zeggen allen langs deze weg daarvoor oprecht dank.

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

Vriezenveen, 1 januari 2030
Oosteinde 168

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven die wij van zo 
velen op welke wijze dan ook mochten ontvangen na 
het plostseling overlijden van mijn lieve man, mijn 

dierbare zoon, onze broer, zwager en oom

Jan Brandsma 
zeggen wij allen langs deze weg oprecht dank.

Bijzonder willen wij bedankten Dr. Trip, directie en 
verplegend personeel van Woon- en zorgcentrum de 

Vriezenhof alsmede de mensen van de Thuiszorg voor 
de liefdevolle zorg en verpleging 

Janna Brandsma - Hendriksen
 Familie Brandsma
 Familie Hendriksen

Vriezenveen, 1 januari 2030
Oosteinde 168

Dankbetuiging

De leegte en het gemis blijft maar de overweldigende 
belangstelling tijdens zijn ziekte en medeleven die wij 
zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa

Jan Brandsma
heeft ons diep geraakt en getroost. Wij willen allen  
hiervoor danken. Voor ons was het een grote steun te 
weten dat Jan door zo velen gekend en gewaardeerd werd.

 Janna Brandsma - Hendriksen
  Marjan en Evert
  Gerrit en Johanna
   Marinus en Petra

Vriezenveen, januari 2030
Oosteinde 172

Dankbetuiging

De vele blijken van belangstellings tijdens de ziekte en 
het medeleven wat wij mochten ervaren na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Brandsma 
hebben ons goedgedaan. Onze oprechte dank hiervoor.

J..Brandsma - Hendriksen
Kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, 1 januari 2030

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling en het medeleven ondervonden na het 

overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Johannes Brandsma
Jan

Het medeleven was een grote steun voor ons.

 Jannie Brandsma - Hendriksen
 kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030

Dankbetuiging

Gemis en verdriet blijven, maar het warme medeleven 
en de belangstelling, zowel persoonlijk als telefonisch, 

de vele kaarten en in de vorm van bloemen, die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van
onze lieve vader, opa en overgrootvader

Jan Brandsma
heeft ons erg goed gedaan.

Oprecht dank hiervoor.

 kinderen, klein- en
 achterkleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden 
van onze vader en opa

Jan Brandsma
betuigen wij onze hartelijke dank.

 kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030



Dankbetuiging advertenties

Dankbetuiging

Een moeder kun je niet missen.
Een oma evenmin.

Maar wij zullen verder moeten,
Ieder met zijn gezin.

Op 8 december jl. hebben wij onze moeder en oma 

Janna Brandsma - Hendriksen
vanuit haar vertrouwde huis ten grave gedragen.

Een moeilijke tocht, maar het is goed zo.

Voor het medeleven bij de ziekte en na het overlijden van 
onze moeder en oma zeggen wij allen oprecht dank.

Familie Brandsma

Vriezenveen, januari 2030

Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken, voor 
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

Janna Brandsma - Hendriksen
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat zij bij 
zovelen geliefd was.

Jan Brandsma
kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven     
ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder

Jannie Hendriksen - Brandsma
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Hendriksen

Vriezenveen, januari 2030

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen oprecht dank zeggen 
voor de vele blijken van medeleven op welke wijze dan 
ook, die wij mochten ontvangen na het geheel plotseling 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma  

Janna Brandsma - Hendriksen
Voor ons was het een grote steun te weten dat zij door zo 
velen gekend en gewaardeerd werd.

 Jan Brandsma
 Marjan en Evert
 Gerrit en Johanna
 Marinus en Petra

Vriezenveen, 1 januari 2030
Oosteinde 168

Dankbetuiging

Wij moesten onverwacht afscheid nemen van 
onze zorgzame moeder, oma en overoma

Janna Brandsma - Hendriksen
maar de overweldigende belangstelling en blijken
van medeleven, die wij na haar overlijden ontvingen, 
geven ons de overtuiging dat ze voor velen een 
bijzondere plaats innam.

Voor de betrokkenheid en het medeleven betuigen 
wij onze hartelijke dank.

 kinderen, kleinkinderen en
 achterkleinkinderen.

Vriezenveen, 1 januari 2030

Dankbetuiging

Voor de zeer vele blijken van belangstelling en 
medeleven die wij mochten ontvangen tijdens 

haar ziekte en na het overlijden van mijn
fantastische vrouw en onze lieve moeder

Janna Brandsma - Hendriksen
danken wij allen langs deze weg oprecht.

De bijzonder vele warme blijken van
deelneming die wij mochten ontvangen

zullen we nooit vergeten.
Dit heeft ons allen erg goed gedaan. 

 Jan Brandsma
 Evert, Gerrit, Marinus, Noah

Vriezenveen, 1 januari 3000
Oosteinde 172



Dankbetuiging advertenties

Dankbetuiging

Onder de indruk waren wij van het meeleven van zo velen 
na het overlijden van “oons Ma” en oma 

Janna Brandsma - Hendriksen
Een eerbewijs aan haar en een uitdrukking van vriendschap 
waarvoor wij een ieder blijvend dankbaar zijn.

 Kinderen en 
 kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030

Dankbetuiging

Wij willen allen die met ons meeleefden in de dagen na 
het plotseling overlijden van onze dierbare broer, zwager 
en oom

Jan Brandsma
hierbij oprecht dank zeggen.
De vele blijken van deelneming op welke wijze dan ook 
hebben wij bijzonder gewaardeerd.

Uit aller naam:
J. Hendriksen - Brandsma

Vriezenveen, januari 2030
Dankbetuiging

De vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en het 
welgemeende medeleven welke ik heb mogen ervaren na 
het overlijden van mijn lieve vrouw

Jannie Brandsma - Hendriksen
hebben mij zeer gesteund en getroost.

De vele bezoeken, bloemen en kaarten maar ook de    
overweldigende belangstelling tijdens de uitvaart hebben 
mij bijzonder gesterkt in deze moeilijke tijd, waarvoor 
mijn oprechte dank.

Jan Brandsma

Vriezenveen, januari 2030
Oosteinde 172

Dankbetuiging

Zijn wil, zijn lach, zijn zorgzaamheid,
zijn… alles.

De lege plek, het doet zo’n pijn,
maar in gedachten zul je bij ons zijn.

Wij willen op deze manier iedereen bedanken voor de 
vele bloemen, kaarten, brieven, telefoontjes en elke                   
andere vorm van ondersteuning en hulp tijdens het        
verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, dierbare broer, zwager 
en oom

Jan Brandsma
Jannie Brandsma – Hendriksen
Marjan en Evert
Familie Brandsma
Familie Hendriksen

Vriezenveen, januari 2030 

Dankbetuiging

De warme belangstelling en het medeleven betoond na 
het onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa

Jan Brandsma
hebben ons diep getroffen. Het heeft ons allen bijzonder 
gesterkt en getroost dat zovelen zich zo betrokken voelden 
bij dit verlies.

J.W. Brandsma – Hendriksen
kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030 

Dankbetuiging

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk 
te bedanken voor de overweldigende belangstelling 
die wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en na het  
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Brandsma
Het doet ons goed om te weten dat hij door zovelen gekend 
en gewaardeerd werd, getuige de vele kaarten, brieven, 
bloemen en andere blijken van medeleven.

Dat alles is voor ons een grote steun en daarvoor onze 
oprechte dank.

J.W. Brandsma – Hendriksen
kinderen en kleinkinderen

Vriezenveen, januari 2030 


