Advertenties van buren
“Je kunt met woorden niet
altijd zeggen wat je voelt”

Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het veel te
vroeg en onverwachte heengaan van onze geliefde buurvrouw

lieve Joke

Joke Voorbeeld
In woord en daad stond jij altijd voor iedereen klaar. Joke: wij
zullen jou missen. Wij wensen Pieter Jan en de overige
familieleden veel kracht en sterkte toe.

wat zullen wij jou missen.
’t Kluppie

de gezamenlijke buren

Jan en Rick, wij zijn er voor jullie.
Drukstad, 30 februari 2000
Met verslagenheid namen wij kennis dat door een noodlottig
ongeval uit ons midden werd weggerukt, onze sympathieke
buurjongen

Rick Voorbeeld

Een vriend is van ons heengegaan.
Het is voor ons moeilijk te aanvaarden dat wij hem niet meer
kunnen benaderen voor het wel en wee in onze buurt.

“Hij ruste in vrede”

Pieter Jan
De Noabers

in onze gedachten blijf jij bij ons wonen.
Aan Hennie en Joke, Siny en Ton, Robert en Jacqueline en zijn
vriendin Mien betuigen wij ons medeleven.

Drukstad, 30 februari 2000
Woorden schieten te kort na het zo plotseling overlijden van
onze buurjongen

De buren Dorpsstraat - Zuid
Drukstad, 30 februari 2000

Rick Voorbeeld
Zijn spontaniteit en opgewektheid zullen wij ons altijd blijven
herinneren.
Jan en Jennie
Herma en Joop
Jan, John-Peter
Gerdien en Jaap
Diana, Freddy
Gerrit en Hennie
Jolanda, Daniël, Gert
Joke en Jan
Silvia, Siep
Femmie en Chris
Christiaan, Dominique
Drukstad, 30 februari 2000

Heden bereikte ons het bericht dat geheel onverwacht is
overleden, onze sympathieke buurman

Pieter Jan Voorbeeld
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
in deze moeilijke tijd.
De gezamenlijke buren
Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze goede buurman

Pieter Jan Voorbeeld
Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in
de komende tijd.

Beste Rick
Wij blijven jou herinneren als een toonbeeld van grote
wilskracht. Jouw karakter heeft diepe indruk op ons gemaakt.

de gezamenlijke buren
Vriezenveen, 30 februari 2000

Wij wensen Pieter Jan, Joke, Cas en Anouk veel sterkte.
De Buren.

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het veel te
vroeg overlijden van onze lieve buurvrouw

Beste Pieter Jan

Joke Voorbeeld – de Vries

Wij zullen je verschrikkelijk missen in onze straat. Jij was een
animator bij activiteiten en tevens een geweldige buurman.

In woord en daad stond jij altijd voor iedereen klaar.
Joke, wij zullen je missen

De gezamenlijke buren

De gezamenlijke buren

