R.B. 01

R.B. 02

Bedroefd geven wij u kennis dat, na voorzien te zijn van het
Heilig Sacrament der zieken, van ons is heengegaan mijn lieve
zorgzame man, onze altijd attente vader en opa

Johannes Petrus de Jonge
echtgenoot van Hendrika Maria Klop

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een geduldig maar bovenal
moedig gedragen lijden, van ons is weggenomen mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Catharina Wilhelmina Lucassen-Vermeer
echtgenote van Barend Willem Lucassen

op de leeftijd van 72 jaar.
* 2 april 1934

† 23 juni 1992

H.M. de Jonge-Klop
Arjan en Astrid
Jan, René

B.W. Lucassen

Eveline en Gert
Marije en Mark
Hans Jr.
27 maart 2002
Brigantijn 69
1234 XX Hellevoetsluis.
Liever geen bloemen.
Geen bezoek aan huis.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het "Uitvaartcentrum
Kievit", Stoofweg 2 te Hellevoetsluis-Nieuwenhoorn, aldaar geen
bezoek.
De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag 31 maart om 11.00 uur
op de begraafplaats aan de Stoofweg te Hellevoetsluis.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.

Kinderen
Kleinkinderen
Kranendonckpad 202
1234 YY Brielle.
Gelegenheid tot bezoek en condoléance vrijdag 22 juni van 19.00
tot 20.00 uur in de aula van de Nieuwe Algemene Begraafplaats,
G.J. van den Boogerdweg 35 te Brielle.
De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 23 juni 2002 om 11.00
uur op bovengenoemde begraafplaats.
Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren in de aula van de
begraafplaats.

R.B. 03

R.B. 04

Dankbaar voor alle liefde, nooit aflatende zorg en toewijding,
die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u met groot
verdriet kennis dat, zacht en kalm, van ons is heengegaan mijn
lieve man en onze zorgzame vader

Theodorus Hendrikus Maria van Eskelen
echtgenoot van Maria Helena Janssens

Na een lang en gelukkig leven overleed toch nog plotseling
mijn goede en lieve echtgenoot, onze broer en oom

Antonius Johannes Petrus van den Akker
op de leeftijd van 83 jaar.

op de leeftijd van 63 jaar.

Uit aller naam:
C.C. van den Akkere-Rieffe

Hellevoetsluis: M.H.van Eskelen-Janssens
Woudrichem: Johan en Joline
Theo, Jorren
Heukelom:

Bas en Karin
Josefine, Adriaan, Koos

22 januari 2002
Burchtpad 99
1234 XD Hellevoetsluis.

2 april 1990
Sniphoek 32
3200 HN Spijkenisse.
Gelegenheid tot rouwbezoek woensdag a.s. van 18.30 tot 19.30
uur in de rouwkamer van het Ruwaard van Putten ziekenhuis
aan de Ruwaard van Puttenweg 500 te Spijkenisse.

De Eucharistieviering zal worden gehouden dinsdag 25 januari om
11.00 uur in de "St Antonius van Padua", Opzoomerlaan 110 te
Hellevoetsluis, waarna de crematieplechtigheid zal plaatshebben in
het crematorium "De Ommering" Oprelseweg 3 te Spijkenisse.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 5 april
1990 in het crematorium "Hofwijk" aan de Delftweg 230 te
Rotterdam-Overschie.

Aankomst crematorium omstreeks 12.45 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het
crematorium.

Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

R.B. 05

R.B. 06
Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken,
en al het andere vergeet,
gedenk dan wie ik voorheen was

Kijk naar me uit in de regenboog
Hoog in de lucht
Als de zon weer opkomt
En de wereld nieuw is.

In zijn slaap is rustig en kalm overleden
Na een moedige, maar oneerlijke strijd, is van ons heengegaan,
onze geliefde dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Danielle Klarenbeek
* 14 maart 1976

Nicolaas Arie Dorenbos
* 12 maart 1916

† 2 april 1996
Pa en Ma klarenbeek
Peter en Natasja
Freek en Eveline
Neven en nichten
en verdere familie

30 mei 2002
Salamanderveen 358
1234 TC Spijkenisse.

† 2 april 1996
A.J. Dorenbos-Mol
Ria en Joop
Leen en Anneke
Elly en Aad
en kleinkinderen

"De Plantage"
Plantageweg 4, Brielle
Correspondentieadres:
J.L. Dorenbos
Mathenesserdijk 438
3232YY Brielle.

Gelegenheid tot condoleren en om afscheid van haar te
nemen zaterdag van 16.00 tot 16.45 uur in het rouwcentrum aan
de Sportlaan te Spijkenisse.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op maandag 3 juni a.s.
om 12.30 uur in het crematorium "De Ommering" aan de
Oprelseweg 3 te Spijkenisse.

De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 5 april omstreeks 9:30
uur op de Nieuw Begraafplaats, G.J. van den Boogerdweg 35 te
Brielle.
Voorafgaande aan de begrafenis is er vanaf 8.30 uur gelegenheid
om afscheid te nemen.

R.B. 07

R.B. 08

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, is heengegaan mijn onvergetelijke vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Onze troost is te weten dat zij nu geen pijn meer hoeft te
voelen, toch kan dat ons diep gevoel van verdriet en verslagenheid niet wegnemen, nu uit ons midden weg is onze moeder,
schoonmoeder, mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

Gerdina Willemina Willemsen-Born

Thea Francisca Heelsberg

op de leeftijd van 61 jaar.

Zij werd slechts 47 jaar.
L.M. Willemse
Kinderen
en kleinkinderen.

24 april 2002
Zierikzeesestraat 50
3180 PM Melissant.
Liever geen bloemen.
Geen bezoek aan huis.
Geen toespraken.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen dinsdag
van 19.00 tot 20.30 uur in het rouwcentrum aan de Nieuweweg
2 te Melissant.
De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 28 april om 14.00
uur op de begraafplaats te Melissant, hieraan voorafgaande zal er
om 13.30 uur een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in bovengenoemd rouwcentrum.
Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid tot
condoleren in het rouwcentrum.

Gerda en Kick
Jeroen en Lia
K. Heelsberg-de Laker
en verdere familie.
14 februari 2002
Voorschoterlaan 19
3333 AA Hellevoetsluis.
Thea is overgebracht naar "Uitvaartcentrum Kievit", Stoofweg,
alwaar geen bezoek.
Wij willen haar gedenken in de afscheidsdienst welke zal worden gehouden op vrijdag 19 februari om 11.00 uur
in"Uitvaartcentrum Kievit" bij de begraafplaats aan de Stoofweg
te Hellevoetsluis, waarna de begrafenis zal plaatshebben in het
familiegraf aldaar.

Thea hield van witte bloemen.

R.B. 09

R.B. 10

De spil van ons gezin, zorgzaam en energiek, die zolang in ons
midden mocht zijn, is na een moeizame laatste periode in haar
leven overleden.

Jannetje Koster-van der Ploeg
sinds 3 maart 1978 weduwe van Cees Koster
* 12 maart 1916

† 2 april 1996

Bedroefd, maar in dankbare herinnering aan hetgeen zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle
verzorging in verpleeghuis “Grootenhoek”, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Pieternella Dries-Kuiper
weduwe van Petrus Dries
op de leeftijd van 94 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen.
22 december 1995
Oever 48
1234 AA Vierpolders.

Kinderen
Kleinkinderen.
Hellevoetsluis, 2 maart 2002

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen zaterdag van
16.00 tot 17.00 uur in de aula op de begraafplaats aan de G.J. van
den Boogerdweg 35 te Brielle.
De begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats te Vierpolders
op maandag 27 december 1995 om 12.00 uur.
Hieraan voorafgaande zal er om 11.15 uur een rouwdienst worden gehouden in de Ned. Herv kerk aan de Dijckpotingen te
Vierpolders.
Na afloop van de begrafenis is er gelegeheid tot condoleren in
het dorpshuis te Vierpolders.

Correspondentie-adres:
K.K. Dries-Vriend
Klaverstraat 902
3224 AA Hellevoetsluis.
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen maandag
5 maart 2000 van 19.00 tot 20.00 uur in "Uitvaartcentrum Kievit"
aan de Stoofweg 2 te Hellevoetsluis-Nieuwenhoorn.
De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 6 maart 2002 om 14.00
uur op de begraafplaats aan de Voorstraat te Stellendam.
Na afloop van de begrafenis is er alsnog gelegeheid de familie te
condoleren in "De Rank", Bosschieterstraat 6 te Stellendam.

R.B. 11

R.B. 12

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is
gebleven geven wij u kennis dat, rustig is ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zus, schoonzus en tante

Vol bewondering waarop zij het onvermijdelijke aanvaardde en
daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven
wij u kennis dat, van ons is heengegaan mijn onvergetelijke
vrouw en onze lieve moeder

Clazina Maria van Velzen-de Vries

Gerdina Hendrina Westerbaan-van Luijn

sinds 2 april 1987 weduwe van Jan van Velzen
op de leeftijd van 61 jaar.

op de leeftijd van 91 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
en verdere familie.

C.C. Westerbaan
Johan en Aad
Ingrid en Ronaldo
Karin

9 februari 2002
Stoofweg 22, Ouddorp.

4 mei 2002
Saturnusring 88
3235 AA Rockanje.

Correspondentie-adres:
A.J. van Velzen
Mozartlaan 40, 1901 XS Castricum.

Gerda is opgebaard in de aula van de begraafplaats aan de Dirk
van Voornelaan 16 te Rockanje, alwaar geen bezoek.

Gelegenheid tot bezoek en condoléance op woensdag 12 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de grote zaal van "De Vliedberg",
Hogepad 2 te Ouddorp.
Overeenkomstig haar wens zal de begrafenis
in alle stilte plaatsvinden.

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 9 mei om 11.00 uur
in het familiegraf op de voornoemde begraafplaats.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te
condoleren in de aula van de begraafplaats.

RB 13

RB 14

Na een langdurige, maar moedig gedragen ziekte is overleden
onze fijne vader, schoonvader en opa

Melchior Niessen
12 maart 1923

20 april 1995

Zijn levenswijsheid, strijd en zijn altijd goede humeur
zullen ons altijd tot een voorbeeld zijn.
Wij zullen hem missen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, na een langdurig ziekbed is overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en grootvader

Cornelis Leendert Kok
op de leeftijd van 78 jaar.
Zuidland: M.A. Kok-Markus
André en Sandra
Michelle en Aad
Jim

K. Niessen
M.A. Niessen-Frank
Jeroen, Patrick
3 maart 1994
Nieuwe Binnenweg 348, Oostvoorne
Correspondentieadres:
K. Niessen
Burg. Letteweg 99, 3244 AA Oostvoorne.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen dinsdag 6 maart
van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de begraafplaats aan de
Voorweg te Oostvoorne ( ingang via de parkeerplaats aan de D.
van Leydenweg).
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 7 maart 1994 om
12.00 uur op bovengenoemde begraafplaats.
Aanvang rouwdienst om 11.30 uur.

9 februari 1995
van Brakelstraat 12
3114 ZZ Zuidland.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen zaterdag van
16.00 tot 17.00 uur in de "Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te
Zuidland.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op maandag 13 februari om 13.00 uur in bovengenoemde kerk waarna de
begrafenis aansluitend zal plaatshebben op de begraafplaats aan
de kerkweg te Zuidland.
Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren in de kerk.

RB 15

RB 16

Na eerst heel bewust van ons allen afscheid genomen te hebben
is zij na enige tijd ingeslapen

Jacoba Johanna Beukel-Huusma
geboren te Roosendaal op 22 januari 1904
overleden te Utrecht op 14 april 1995
Nico en Mieke

Na een moeizaam leven in verband met zijn ziekte is tot onze
grote droefheid toch nog onverwacht uit ons midden weggenomen onze lieve altijd opbeurende vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Johannus Buizerdman
weduwnaar van Marinke Klotz
op de leeftijd van 83 jaar.

Adrie en Huub

Kinderen

Koos en Anja

Kleinkinderen

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

Achterkleinkinderen.
Correspondentie-adres:
M.H.M. Beukel
Cupidolaan 99
3245 ZZ Rockanje.
De begrafenis zal plaatshebben op donderdag 19 april om 14.00
uur op de begraafplaats aan de D. van Voornelaan 16 te Rockanje.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van voornoemd begraafplaats.
Geen bloemen.
Geen bezoek aan huis.

29 december 1999
Julianalaan 100,
1234 AA Dirksland.
Geen bezoek aan huis.
Geen toespraken.
Geen bloemen.
De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 2 april 1999 om
14.00 uur op de begraafplaats aan de Kapoenstraat te Dirksland.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden om 13.30
uur in het Ned. Herv. verenigingsgebouw "Onder de Wiek" aan
de Ring 57 te Dirksland.

RB 17

RB 18

Herstellend van een zware operatie en de toekomst vol optimisme tegemoet ziend is, volkomen onverwacht, overleden mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Roderik van Vliet
12 maart 1923

20 april 1995

"Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie,
doch de meeste van deze is de liefde"
J.J. van Vliet-Bosman
Wim en Francien
Karin en Jos
Els en Kenny
en kleinkinderen.

't Verlies wad er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring,
bezit van haar gedachten nam.
Met droefheid geven wij u kennis dat toch nog onverwacht, maar
zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve mamma, oma, zus,
schoonzus en tante

Johanna Blok-Klater
~ Jo ~
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
en verdere familie.
17 april 1992 "Grootenhoek",
Hellevoetse Achterweg 4 Hellevoetsluis

Fruitlaan 1
3072 WK Ouddorp.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen maandag van
19.30 tot 20.30 uur in "Eben Haëzer", Preekhillaan 3 te Ouddorp.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op dinsdag
26 april 1996 om 13.30 uur in bovengenoemd gebouw, waarna de
begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats te Ouddorp.
Geen bloemen.

Correspondentieadres: J.K. Blok
Struweel 999
3075 RL Hellevoetsluis.
De begrafenis zal plaatshebben op vrijdag 22 april om 14.30 uur
vanuit het 'Uitvaartcentrum Kievit" bij de begraafplaats aan de
Stoofweg te Hellevoetsluis.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde aula.

RB 19

RB 20

Met droefheid geven wij u kennis dat wij veel te vroeg afscheid
hebben moeten nemen van mijn lieve onvergetelijke vrouw,
onze moeder en schoonmoeder, mijn dochter, onze zus, schoonzus en tante

Hendrika Pietertje Spruijt-Roems
zij werd geboren op 7 maart 1942 te Roozendaal
Karel Spruit
Henk en Monique
en verdere familie.

31 maart 1994
Soerweg 30
3088 RR Rotterdam.
Gelegenheid tot condoleren en om afscheid van haar te
nemen op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de rouwkamer aan
de Boezemsingel 50 te Rotterdam.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben woensdag 4 april in
het crematorium "Hofwijk" aan de Delftweg 230 te RotterdamOverschie.
Na afloop van de plechtigheid is er nog gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

En toen was het stil....
Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat is overleden, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Dirkje Jacoba de Vries-van velzen
weduwe van Carel de Vries
op de leeftijd van ruim 100 jaar
Eveline en Aad
Maria
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen.
9 februari 1990
"De Samaritaan"
Kon. Julianaweg 59, Sommelsdijk.
Correspondentieadres: A. de Ligcht
Rozemarijn 23
2222 PP Sommeldijk.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 13 februari 1990
om 13.30 uur in de "Exodus" kerk aan de Dorpsweg 97 te Sommelsdijk.
De begrafenis zal om 14.15 uur plaatshebben op de begraafplaats te Middelharnis.

RB 21

RB 22

Vervuld van weemoed en vele dierbare herinneringen moeten
wij afscheid nemen van

Marco Aad Coster
Schiedam 30 maart 1913

Rotterdam 7 juni 1995

Allen die hem gekend hebben zullen de leegte
beseffen die hij bij ons achterlaat

Bedroefd geven wij U kennis dat, na een arbeidzaam leven, vol
zorg en toewijding voor allen die hem dierbaar waren, van ons is
weggenomen onze lieve vader, schoonvader en opa

Cornelis Hendrik (Cees) Klop
op de leeftijd van 79 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen

M.J.H. Coster
Coen en Frouke
Wim en Femmy
Mirjam en Wim

Achterkleinkinderen.

Hellevoetsluis, 21 mei 1993.
Oostmaaslaan 22
1234 AA Zuidland.

Correspondentieadres: Willem Klop
Postbus 2888 WB Hellevoetsluis.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen donderdag 10
juni van 19.00 tot 20.00 uur in de" Kerkhoek" van de Herv. kerk te
Zuidland.
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 11 juni 1995 om
14.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis om 14.45
uur zal plaatshebben op de begraafplaats aan de kerkweg te Zuidland.
Na afloop van de begrafenis bent u van harte uitgenodigd om met
ons mee terug te gaan naar de "Kerkhoek".

Gelegenheid om afscheid te nemen van onze dierbare overledene op zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur in het "Uitvaartcentrum
Kievit" aan de Stoofweg te Hellevoetsluis.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op maandag 25 mei om
11.00 uur in het crematorium "Beukenhof", Burg. Haarenlaan 1450
(ingang laan van Spieringshoek) te Schiedam.
Tevens gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de
ontvangkamer van het crematorium.

RB 23

RB 24

1 Korinthe 13 vers 13
Bedroefd geven wij u kennis dat, de HEERE, uit ons midden
heeft weggenomen, in de hope des eeuwigen levens, mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Commerijn Jakobus Jansen

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen
winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze
fantastische vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Andries den Ouden
weduwnaar van Catharina de Jonge

echtgenoot van Diaantje van Kras

* 12-12-1912

† 28-2-1996

D. Jansen-van Kras
Kinderen

Hellevoetsluis, Jaap den Ouden
Nel den Ouden-Brand
Cor en Joke

Kleinkinderen.
28 maart 1992
Strijpsedijk 99
1234 AA Rockanje.

Rijksstraatweg 22
1234 AA Hellevoetsluis.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 31 maart om
11.00 uur in de aula van de begraafplaats, D. van Voornelaan 16, te
Rockanje.

Gelegenheid tot condoleren a.s. dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in
de aula op de begraafplaats aan de D. van Voornelaan te Rockanje.

Hieraan voorafgaand is er van 10.00 tot 10.45 gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen.

Overeenkomstig zijn wens zal de begrafenis in besloten kring
plaatsvinden.

Tevens gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis
in de aula van de begraafplaats.

RB 25

RB 26
Klaagliederen

Bedroefd geven wij u kennis dat, de Heere, Die heerst over Leven
en dood, voor ons geheel onverwacht uit dit leven heeft weggenomen mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Alfreus Wilhelmus Constantijn Over de Veste
echtgenoot van Jakoba de Beijer

Psalm 39: 3
Vertrouwend op haar Heer en Heiland is vol overgave des geloofs
ontslapen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en
"ouwe" oma

Hendrika Cornelia Josefina Maria van der Knaak
echtgenote van Arjanus de Meester
* 12 januari 1912

= 13 maart 1992
Anja en Joop
Hester, Willem
Klazina en Rob
Jozef

in de ouderdom van 84 jaar.
Stellendam: J. Over de Veste-de Beijer
A.J. Over de Veste
P. Over de Veste-Brink
Aad en Coriene
Iwan en Marleen

Magda en Ruud
Jan, Jilles
Bertha en Johan
Michel
Correspondentie-adres: A. Meeuse-de Meester.
Guldenpad 20
3139 QQ Hellevoetsluis.

2 september 1995
Keijzerstraat 5
3251 AN Stellendam.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen dinsdag van 19.00
tot 20.30 uur aan het woonhuis.
De rouwdienst, waarbij U wordt uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag 6 september om 13.15 uur in de "Rank", Bosschieterstraat 6 te Stellendam, waarna de begrafenis zal plaatshebben.
Geen bloemen-Geen toespraken.

Geen Bloemen-Geen bezoek aan huis
Geen toespraken.
De begrafenis zal in besloten kring plaatshebben op de algemene
begraafplaats te Oostvoorne.
Hieraan voorafgaand is er vanaf 10.45 gelegenheid tot condoleren
en afscheid nemen in de aula van de begraafplaats te Oostvoorne,
waarna de rouwdienst zal worden gehouden in voornoemde aula.

RB 27

RB 28

Dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen
geven wij u kennis dat, de Heere die het leven geeft en neemt van
onze zijde heeft weggenomen mijn lieve man en onze zorgzame
vader

Bedroefd geven wij u kennis dat, voorzien van het Heilig sacrament der zieken, van ons is heengegaan mijn altijd zorgende
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Alida Johanna Maria Joostens
echtgenoot van Joannes Maria Klaassens
in de ouderdom van 97 jaar.
Uit aller naam:
J.M. Klaassens

Hendrikus Gerardus Quintus de Brader
echtgenoot van Maria Broeder
M. de Brader-Broeder
Michaêl
Arjan
21 juli 1991
Orpheuspad 233
1234 QQ Hellevoetsluis.
Geen bezoek aan huis.
De begrafenis zal in stilte plaatsvinden
op de algemene begraafplaats te Groningen.

21 augustus 1991
Ligusterhof 21
1122 QQ Brielle.
Moeder hield van witte bloemen.
De Eucharistieviering zal worden gehouden op donderdag
25 augustus 1991 om 11.00 uur in de H. "Martelaren van Gorcum",
Nobelstraat te Brielle.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben om 12.30 uur
in het crematorium "Rotterdam" aan de Maeterlinckweg 101 te
Rotterdam-Zuid.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

RB 29

RB 30

Wij hebben haar mogen begeleiden inhaar laatste levensdagen.
Het was goed dit samen voor haar te mogen doen. Zij was voor
ons een lieve moeder en oma. We konden altijd op haar rekenen.
We zullen haar missen nu zij van ons heengegaan.

Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, moeten wij u tot onze diepe droefheid meedelen, dat van ons is heengegaan onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Hendrika Cornelia Josefina Maria van der Knaak
echtgenote van Arjanus de Meester

Jannetje Annetje van Groot-Klein
op de leeftijd van 89 jaar.
Namens al haar kinderen en kleinkinderen:
Joesphine van Groot-den Bakker

* 12 januari 1912

† 13 maart 1992
Anja en Joop
Hester, Willem
Klazina en Rob
Jozef
Magda en Ruud
Jan, Jilles
Bertha en Johan
Michel

Correspondentieadres: A. Meeuse-de Meester.
Guldenpad 20 1234 AA Hellevoetsluis.

Correspondentieadres:
J. van Groot-den Bakker
Christinaplaats 1020
1234 AA Hellevoetsluis

Geen Bloemen-Geen bezoek aan huis
Geen toespraken.

In besloten familiekring zullen wij moeder naar haar laatste rustplaats brengen, geheel overeenkomstig haar wens.

De begrafenis zal in besloten kring plaatshebben op de
algemene begraafplaats te Oostvoorne.
Hieraan voorafgaand is er vanaf 10.45 gelegenheid tot condoleren
en afscheid nemen in de aula van de begraafplaats te Oostvoorne,
waarna de rouwdienst zal worden gehouden in de voornoemde
aula.

RB 31

RB 32
Het knokken mocht niet baten,
vredig heeft zij ons verlaten.
Moegestreden en uitgeblust,
heeft zij gevonden wat zij nodig had "Rust".

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan

Hendrikus Gerardus Quintus de Brader
echtgenoot van Maria Broeder

We zijn er naar toe gegroeid, desondanks (maar toch) is het
afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk nu is overleden
mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en onze bijzondere oma

Klaartje van Buuren - Overweg
op de leeftijd van 83 jaar.
Jan van Buuren

M. de Brader-Broeder
Michaêl
Arjan
21 juli 1991
Orpheuspad 233
1234 AA Hellevoetsluis.
Geen bezoek aan huis.
De begrafenis zal in stilte plaatshebben op de algemene
begraafplaats te Groningen.

Kees en Nel
Rien en Lennie
Anja en Peter
Leon
Pieter
Correspondentieadres: Voorweg 12
1234 AA Schiedam
Op woensdag 29 oktober 2001 om 14.00 uur zal de crematieplechtigheid gehouden worden in crematorium "De
Ommering" aan de Oprelseweg 3 te Spijkenisse.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
condoléancekamer van het crematorium

