Advertenties vanuit het verenigingsleven.
Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden
op 50-jarige leeftijd van onze speler en clublid

Pieter Jan Voorbeeld
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Joke,
zoon Rick en verdere familieleden, die wij heel veel sterkte
toewensen om dit grote verlies te kunnen dragen.
Bestuur, leden en trainer
Voetbalvereniging Drukstad

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het droevige
bericht dat onze groepsleider en voorzitter van Scouting
Drukstad de “Admiraal Cleanfield”

Piet van der Steur
zeer onverwacht is overleden.
Wij zullen Piet herinneren als een enthousiaste leider en de
drijvende kracht achter onze scoutinggroep. Wij zullen hem
erg missen. Wij wensen Joke, Rick en Jan en verdere familie
veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Drukstad, 30 februari 2000

Met grote verslagenheid namen wij kennis dat tengevolge van
een tragisch ongeval uit ons midden is weggenomen onze
vriend en lid

Leden en leiding
Admiraal Cleanfieldgroep
Bestuur en Stiching
Scouting Drukstad
Drukstad, 30 februari 2000

Rick Voorbeeld
Met droefheid hebben wij bericht ontvangen dat plotseling is
overleden, ons oud-koorlid

op de leeftijd van 20 jaar.
Wij wensen de ouders, broers, zusters, grootouders en verdere
familie veel kracht toe dit zware verlies te dragen.
K.P.J. Drukstad
Drukstad, 30 februari 2000

Pieter Jan Voorbeeld
32 jaar was hij lid van ons koor.
Wij wensen Joke, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe.
Dames en herenkoor
Drukstad

Donderdag jl. hebben wij kennis genomen van het overlijden
van

Pieter Jan Voorbeeld
Met groot enthousiasme en met een perfect gevoel voor
rechtvaardigheid heeft Pieter Jan ons jarenlang gecoacht bij
het
behouden
van
onze
Christen-democratische
uitgangspunten. Niet alleen het CDA zal anders zijn zonder
hem, ook laat hij een grote leegte achter in ons persoonlijk
leven.
Verdrietig en machteloos voelen we ons, nu onze vriend is
overleden. De familie wensen wij alle sterkte met dit grote
verlies.
Bestuur, leden en raadsfractie
CDA Drukstad

Met grote droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van de heer
Pieter Jan Voorbeeld
Hij was jarenlang voorzitter van het Oranje comité Drukstad.
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inspiratie, enthousiasme en
inzet.
Wij wensen zijn vrouw Joke en de kinderen veel sterkte met
dit zware verlies.
Oranjecomité Drukstad

Drukstad, 30 februari 2000
Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze jachtvriend

Joke Voorbeeld

Piet van der Steur

Joke is jarenlang betrokken geweest bij onze vereniging, zowel
als lid alsook bestuurslid.

De Combinatie Huize Drukstad mist in hem een steunpunt en
plichtsgetrouwe kameraad, die altijd het beste aan een ander
gunde. Ons medeleven gaat uit naar zijn familieleden.

Tennisclub “de gele ballen”
Drukstad in omstreken
Drukstad, 30 februari 2000

Jacht combinatie “Huize Drukstad”
Drukstad, 30 februari 2000

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het
plotseling overlijden van onze muziekvriend

Met verbijstering en verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van

Pieter Jan Voorbeeld

Gerrit Jan Voorbeeld

Zijn opgewekte positieve instelling maar vooral zijn humor,
waar onze muziekvereniging 42 jaar lang van mocht genieten,
zullen we in dankbare herinnering bewaren.

Als parochie zijn wij dankbaar dat Jan echt vreugde heeft
beleefd aan de inzet en het vele werk dat hij samen met zoveel
enthousiaste vrijwilligers heeft gedaan voor onze geloofsgemeenschap. Wij verliezen in hem een vriendelijk bestuurder,
een stuwende kracht en een accurate penningmeester.

We wensen zijn vrouw, kinderen en de verdere familie veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur, leden en dirigenten
Muziek- en Toneelvereniging
De Tamboers Drukstad

Wij wensen zijn vrouw Joke en de kinderen Pieter, Jan en
Toos veel sterkte voor de toekomst om dit zware verlies te
verwerken.
Parochiële werkgroepen en kerkbestuur
van de parochie van de H. Pancratius
Drukstad

Waarom?
Drukstad, 30 februari 2000
Tot ons grote verdriet is onverwacht uit ons midden
weggenomen, onze fijne kaartvriend
Gerrit Proefdruk
Woorden schieten ons te kort en we zullen hem binnen onze
club erg missen. Hij zal altijd in onze herinnering blijven als ’n
goede vriend.
Wij wensen Joke en de overige familieleden heel veel kracht
en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het toch nog
onverwachte overlijden van onze broeder en oud-voorganger
Ds. Pieter Jan Voorbeeld
Dominee Voorbeeld is van 1974 tot 1981 als predikant
verbonden geweest aan onze gemeente en daarna nog vele
jaren als actief lid.
Wij wensen zijn vrouw kinderen en kleinkinderen veel kracht
en sterkte toe in de komende tijd.

de kaartclub Café Bierstube Drukstad
Voorganger, raad en leden
van de Baptistengemeente de “Bron”

Drukstad, 30 februari 2000

Drukstad, 30 februari 2000
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen dat geheel
onverwacht is overleden onze zeer gewaardeerde biljart vriend
Pieter Jan Voorbeeld
Hij laat een leegte achter maar in onze herinnering zullen wij
hem gedenken als een vriend op wiens inzet je kon rekenen en
bouwen. Onze blijken van medeleven gaan uit naar zijn
moeder en familie.
Biljart club A en B team
café Proefdruk, Drukstad

Woorden schieten tekort na het zo plotseling overlijden van

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze
jachtvriend
Gerrit Proefdruk
Hij zal als een zeer gewaardeerde natuur- en jachtvriend in
onze herinnering blijven voortleven.
De gezamenlijke Jagers Drukstad.
30 februari 2000

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid

Joke
Een lieve vriendin is van ons heengegaan.
Zij stond altijd voor iedereen klaar, met raad en daad.
Zij was een gezellig lid van ons dweilorkest.
Joke, wij zullen je missen.
Wij wensen Pieter Jan samen met Gerrit heel veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
Dweilorkest,
De Toeter Bloazers
Drukstad

Pieter Jan Voorbeeld
Sinds 1962 lid van onze kapel.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle sterkte
toe.
Tiroler kapel
de Jodelaars
Drukstad, 30 februari 2000

