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Denk met liefde aan mij (Psalm 25:7)

Zie , Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd;
Jes. 49:16a

Veel te vroeg is van ons heengegaan de
liefde van mijn leven, mijn innig geliefde man,
onze liefdevolle vader en onze geweldige opa

Fransiscus Wilhelmus de Zoete

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat door de
Heere uit ons midden is weggenomen mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma

Frans

Na een kortstondige ziekte is, voor ons toch nog
onverwachts, door de Heere uit onze familiekring
weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame
vader, opa en overgrootvader

Gerrit Broekhuizen
in de leeftijd van 90 jaar.

in de leeftijd van 63 jaar

L. Broekhuizen - Schols

Gea de Zoete-Coenen

Dirkje Gerritdina
van Wikselaar - Hardeman

Reier en Riek
Nely en Jan

Mara en Peter
Imre, Lymee en Ezra

Betsie en Henk
Hennie en Gert

Benjamin en Hanneke
Bram en Saar

in de leeftijd van 77 jaar.
“wij zijn bijzonder dankbaar voor de liefdevolle
verzorging door team buurtzorg Wekerom en
dokter M. Hollemans-van Donselaar”
D. van Wikselaar
Ria en Louis
Piet en Esther
Finy
Jeroen en Kim
Erwin
Martijn
Sander

Gerrit en Anita
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Annemarijn en Bart
Gelegenheid om afscheid te nemen en te
condoleren op maandag 22 augustus van
13:00 tot 14:00 uur in de Noorderkerk aan
de Amsterdamseweg 9 te Ede.
Aansluitend vindt de afscheidsdienst plaats
in bovengenoemde kerk.
Omstreeks 15:15 uur zal de begrafenis
plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Asakkerweg te Ede.
Frans hield van bloemen.

16 augustus 2011
Evekinkweg 52
6733 BD Wekerom

17 augustus 2011
Eschoter Engweg 1
6731 EH Otterlo
Pa is thuis opgebaard.
Maandag 22 augustus is thuis gelegenheid tot
condoleren van 19.00 tot 21.00 uur.
De rouwdienst zal D.V. dinsdag 23 augustus om
10.30 uur worden gehouden in de Hervormde
Kerk, Kerklaan 8 te Otterlo.
Aansluitend zal de begrafenis omstreeks
11.30 uur plaatsvinden op de Gemeentelijke
Begraafplaats aan de Pothovenlaan te Otterlo.
Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren
in de aula op de begraafplaats.

Vrijdag 19 augustus zal er van 19.00 tot 20.00 uur
gelegenheid zijn tot condoleren in gebouw ‘Elim’,
achter de Hervormde Kerk, Edeseweg 77 te
Wekerom.

GEEN BLOEMEN
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid.

Zaterdag 20 augustus zal D.V. om 10.15 uur de
rouwdienst worden gehouden in genoemde kerk.
Aansluitend zal omstreeks 11.30 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Gemeentelijke Begraafplaats
aan de Pothovenlaan te Otterlo.

Joh. de Heer 287

Onze innig geliefde, enthousiaste zoon,
broer, zwager en trotse oom
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Rust zacht lieve

“Opa Bakhuisje”
We zullen je genietende blik,
je gezellige praatjes nooit vergeten.

GEEN BLOEMEN

xx Jolein + Melinda xx

Bert Zuurdeeg
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
Wacht op den Heer en houd u onversaagd.

 10 juni 1961

 17 augustus 2011

is door zijn liefdevolle Vader thuisgehaald.
Wat zullen we hem missen.

Broekhuizen

je was voor ons ieder een uniek mens.
Voor de één dit, de ander dat.
Altijd geïnteresseerd in ons ieder persoontje.
We zullen je missen en nooit vergeten.
Je kleinkinderen en achterkleinkinderen

Psalm 27 vers 7, nieuw berijmd

Ze heeft alle middelen gebruikt om goed te
kunnen leven. Toen bleek dat haar lichaam moe
was en het niet meer ging, had ze de rust om het
aardse leven los te laten. In de volle overgave
van haar geloof is na een kort ziekbed overleden
onze moeder en oma

Hilletje Adriana
Barten - van Wijde
Weduwe van Gerardus Barten † 13-09-1984

Alie en Carl † Zuurdeeg
Rob en Yvonne Schurink
Soschanne
Yorick
Hestia
Wij zijn de medewerkers van ‘Laan van Kernhem’
dankbaar voor de warme, betrokken zorg
die zij Bert geboden hebben.
Ede, 17 augustus 2011
Correspondentieadres: Sweelincklaan 54, 6711 EW Ede

† Ede, 17-08-2011

Maandag 22 augustus herdenken wij Bert’s rijke
leven in ‘De Schuilplaats’ , Otterloseweg 18a te Ede.
Vanaf 9.45 uur kunt u ook daar afscheid van hem
nemen. De afscheidsdienst begint om 10.15 uur.

Ede: Jozien en Henk Matser
Sander, Gerben
Ede: Jannette Barten en Ab Nijland
Hilde, Esther, Luuk

Na de dienst brengen wij Bert naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats,
Asakkerweg te Ede.

* Ede, 22-03-1933

Lieve Opa

De Pleinen
Pollenstein 174, kamer 188
6714 DH Ede

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en
ontmoeten in ‘ De Schuilplaats’.
Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, dan
kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.

De eredienst waarin we afscheid zullen nemen
van Hillie zal plaatsvinden op zaterdag 20 augustus
om 10.30 uur in kerkgebouw De Ark, Heyendaal 10
te Ede. Aansluitend volgt de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats aan de Asakkerweg te Ede.

Het
Binnenveld

Na de begrafenis is er, in de aula op de begraafplaats,
gelegenheid de familie te condoleren en elkaar te
ontmoeten.

Uitvaartbegeleiding

Bewust afscheid nemen

Liesbeth Wieringa

Grietha Rijlaarsdam

Steenhouwerij Pol & Zoon
Grafmonumenten en renovatie van oude monumenten
betaalbare monumenten met 30 jaar garantie
Tel. 0318-512051 Einsteinstraat 37 Veenendaal
Bezoek vrijblijvend onze toonzaal met ± 70 modellen

Voorbereiden en uitvoeren
van uitvaarten; informatiegesprekken, stervensbegeleiding en nazorggesprekken.
Kamperfoelielaan 13
6706 CV Wageningen
Tel. 06 52 386 510
info@hetbinnenveld.nl
www.hetbinnenveld.nl
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Met grote verslagenheid hebben wij het
bericht ontvangen van het onverwacht
overlijden op 46 jarige leeftijd van ons
gewaardeerd lid

Gert-Jan van den Born
Hij was vele jaren vrijwilliger en supporter van
onze vereniging.
Wij wensen de familie en in het bijzonder
Bertine, Kevin en Angelique veel kracht toe in
deze moeilijke tijd.
Bestuur en Leden
v.v. Edesche Boys

'Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn'
(Gez. 289 LvdK)

Frans,
Je blijft voor altijd in ons hart.
Nel en Tom
Annemarie en Roy
Els en Peter
Mariëlle en Martijn
en al onze kinderen
Ede, 16 augustus 2011
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