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familieberichten
overleden
Op 17 juli j.l. kwamen bij de verschrikkelijke
vliegramp onze Petra en Gary om.
Wat een blijde vakantiereis moest worden werd
een reis zonder aankomst en zonder terugkeer.
Toen de berichten binnen kwamen en wij ons
realiseerden dat ook zij tot de slachtoffers
behoorden leek de wereld stil te staan.
Voor zij vertrokken maakte Petra nog een foto.
Lachend staat zij er samen met haar zoon op.
Als het ware een afscheidsgroet.
Niet wetende dat het ook werkelijk zo zou zijn.
Deze foto zal altijd op ons netvlies blijven staan.
Met deze foto en de vele mooie herinneringen
aan hen zullen we verder moeten,
nu nog niet wetende hoe.
Wij zijn diep getroffen door het overlijden
van onze lieverds

Oekraïne, 17 juli 2014
Op 17 juli vertrokken zij samen voor een onvergetelijke vakantie
naar Borneo met de noodlottige MH17.
Verbijsterd en met onbeschrijfelijk verdriet, begint langzaam
tot ons door te dringen dat zij niet meer terugkeren van deze reis.
Het verlies van deze - door iedereen zo geliefde - moeder en zoon
laat een immense leegte achter die we niet kunnen bevatten.

Petra H. van Langeveld
52 jaar

Ton en Anja van Langeveld
Britt en Tim
Bob

Henry en Marja
Lauran
Dyonne

Ruud en Marjan
Kilian

16 jaar
Ton Sr † en Nel van Langeveld

Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar onze familie en vrienden.
Lieve Ton, Anja, Bob, Britt, Tim en moeder Ida,
Wij zullen er altijd voor jullie zijn.
Ons medeleven gaat ook uit
naar verdere familie en vrienden
die deze twee schatten zo vreselijk zullen missen.
Ans en Theo †

Gary Slok
Ida van Noort en Piet Stoopman

Petra van Langeveld
en
Gary Slok

Jan Slok en Louise Huizer
Sharon en Barrie
Raoul
Rosanne

Brigitte en René
Niels
Rens

Hans en Colinda
Mitchell
Matthew

Ada
Wilko en Lonneke
Wouter
Pim
Luuk

Richard en Nathalie
Damy en Kristian
Anouk

De herdenkingsdienst zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden.
Wij hebben een persoonlijke gedenkplaats aangemaakt
voor Petra en Gary op www.memori.nl
Correspondentieadres: Rijkeboer & de Winter Uitvaartverzorging
T.a.v. Familie Van Langeveld en Familie Slok
Prinses Julianaplantsoen 8, 3143 LE Maassluis

Petra van Langeveld
en

Gary Slok

Gary Slok
Gar was altijd vrolijk, positief en hij stond voor
iedereen klaar. Het zal nooit meer hetzelfde zijn
zonder onze “paps”. We gaan je heel erg missen.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte
bij het verwerken van dit vreselijke verlies.
Personeel en leerlingen
Reviuslyceum Maassluis

Woorden schieten te kort...

Petra en Gary
† 17-07-2014
Veel liefs,
Fam. Stoopman
Piet
Monique
Peter en Nancy
Damien
Timo en Julia
Derek

“Zo stil”

Petra van Langeveld en Gary Slok
Lieve Petra,
We zullen je schaterlach, je positieve kijk op
het leven en je verhalen over je prachtzoon Gary
ontzettend gaan missen.
Elke bal die we slaan is voor jou.
We zullen je niet vergeten.
Dag lieve Petra, dag captain
van dames 7 BeQuick.

Op donderdag 17 juli zijn

Gary Slok

Petra van Langeveld

Voor dit leed heb je geen woorden.
Wij rouwen met de nabestaanden.
Namens de leden van
voetbalvereniging Excelsior M
Het bestuur

en haar zoon

Gary Slok
omgekomen bij de vreselijke vliegtuigramp
in Oekraïne
Onze Maassluise gemeenschap voelt zich zeer
betrokken bij deze tragische gebeurtenis en wil haar
betrokkenheid en medeleven uiten aan de directe
familieleden, (sport)vrienden en klasgenoten.
Wij spreken de intense hoop uit dat er op een
waardige manier afscheid van Petra en Gary kan
worden genomen.
Burgemeester en wethouders van Maassluis,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.J.T. Korthout
drs. J.A. Karssen

Gar, je was een topmaat! We houden van je!
David Paul Richie Tom Nick

De gemeenteraad van Maassluis
de griffier,
de voorzitter,
mr R. van der Hoek
drs. J.A. Karssen

Wij wensen Ton, Anja, Britt, Tim, Bob
en verdere familie heel veel sterkte toe
met dit grote verlies.
Arie en Mirjam
Cees en Andrea
Daan en Caroline
Dick en Ilse
Dick en Merel
Leon en Mirjam
Peter en Nancy
Rene en Heleen
Rik en Marleen
Rob en Karin

Samen met zijn moeder Petra van Langeveld zat hij
in het vliegtuig dat boven de Oekraïne is verongelukt.

Onwezenlijk, oneerlijk en niet te bevatten.
Op 17 juli 2014 zijn omgekomen
bij de vliegramp boven de Oekraïne

Petra van Langeveld
Ongeloof, onwerkelijk, raar.
We zijn leeg en kunnen ons
niet voorstellen dat je er niet
meer bent.

Gary Slok

Bianca, Annemieke, Marjo, Marleen en Odette

Jeugdspeler van onze vereniging en zijn moeder

Met pijn in ons hart
zien wij het intense verdriet van onze vrienden.
Zij verloren hun zeer geliefde zus,
schoonzus, tante en neef.

Met ontzetting en verdriet hebben wij kennis
genomen van het tragische overlijden van onze
leerling

Lieve Petra en Gary,
Als onze tranen een trap konden vormen
zouden wij gewoon bij jullie kunnen komen
en weer plezier maken.
Plotseling, compleet uit ons leven weggerukt
maar niet uit ons hart.
Rust zacht Petra en Gary.
De Golden Girls,
maar nu met een gouden rand minder.
Jokie, Erica en Maria

Met grote verslagenheid hebben wij het nieuws
rondom het neerstorten van vliegtuig MH17
gevolgd. Met nog grotere ontzetting vernamen
wij dat door dit tragische ongeval Petra en Gary
zijn omgekomen. Wij hebben ze leren kennen als
teamplayers, betrokken, enthousiast, eerlijk en
zorgzaam.
Onze gedachten zijn bij hun families, vrienden,
klasgenoten, teamgenoten en dierbaren. Wij wensen
iedereen veel sterkte toe.
Fam. P.P. van Loenen
Fam. R. Carli
en 2 trotse trainers

begrafenisverzorging

Den Hollander

Begrafenissen in Maassluis, Maasland en omstreken.
Wij verzorgen alleen begrafenissen.
Dag en nacht bereikbaar.
P.N. den Hollander
T. den Hollander

Tel. 010 - 4600509
www.begrafenisverzorgingdenhollander.nl

