Aankondiging
Na een bewogen en avontuurlijk leven is onverwachts overleden
Omringd door liefde is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en
partner
Met veel verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen van
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar om alles wat ze voor ons heeft betekend, delen we u mede
dat op 80-jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve moeder,
Na een liefdevolle verzorging in „De Raatstede” is toch nog onverwachts van ons heengegaan
Te vroeg, maar getroost door fijne herinneringen hebben wij samen thuis afscheid genomen van
Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mede dat kort na het
overlijden van Henk onverwacht is overleden
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen,
geven wij kennis van het overlijden
Verdrietig om haar heengaan, maar ook terugkijkend op vele fijne herinneringen, geven wij kennis van het
overlijden
Na een lang en zorgzaam leven, en een korte ziekteperiode, is op 95 jarige leeftijd rustig ingeslapen
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons heeft gegeven, is rustig van ons heengegaan
Verdrietig, maar heel dankbaar voor al haar liefde en zorg waarmee ze ons gedurende haar leven heeft
omringd, hebben we afscheid moeten nemen
Met veel verdriet, maar dankbaar voor alle liefde en warmte die zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze aller-allerliefste
Plotseling heeft de Here tot zich genomen
Met veel liefde hebben wij moeten loslaten
Het laatste jaar, na het overlijden van mam, ging hem wat zwaarder af. Toch hebben wij wel mooie
herinneringen met elkaar gehad. Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede,
Na een langzaam verval van krachten en een korte ziekteperiode is rustig van ons heengegaan
Na vele fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van
Op 30 januari 2018 overleed onze zorgzame
Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden voorbij is, geven wij kennis
van het overlijden
Bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,
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Diepbedroefd en intens verdrietig delen wij u mee dat, uit ons midden, door een noodlottig ongeval, ons is
ontvallen mijn innig geliefde
Na een liefdevolle verpleging in het verzorgingscentrum is van ons heengegaan
Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door dit grote verlies, hebben wij afscheid moeten
nemen
Onverwachts is van ons heengegaan onze liefdevolle
Nu je mijn handen niet meer kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker, nu wij afscheid moeten
Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden
Tot onze onbeschrijfelijke droefheid is heden overleden op 93-jarige leeftijd
Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel anderen mocht betekenen heeft de Here op Zijn tijd tot
zich genomen
Dankbaar voor alles wat zij voor ons en vele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat tot ons grote
verdriet is heengegaan
Intens verdrietig zijn wij, dat na een korte ziekteperiode niet meer bij ons is,
Op een door haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze, is overleden
Omringd door liefde is van ons heengegaan
Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk leven is plotseling
Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en
oneerlijke ziekte,
Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen is op 75-jarige leeftijd
Wij geven kennis van het overlijden van een markante man die veel heeft betekend voor familie en
vrienden.
Lang hebben wij mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk op de wereld,
maar in de nacht van 19 april 2015 overleed op
In deze overtuiging is Joop thuis, omringd door zijn dierbaren, vredig ingeslapen.
Intens verdrietig om haar heengaan, maar met trots en respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft
gedragen,
Na een ,,reistijd”, van 90 jaar, gevuld met vele indrukken en belevenissen,
Bedroefd, maar toch ook dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven,
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