Maassluise Courant donderdag 24 juli 2014

|

5

familieberichten
overleden
De dag van vandaag is de waarheid
heel de rest een groot misschien.
De beroemde dag van morgen
heeft geen sterveling ooit gezien.
Op 17 juli 2014 is in de leeftijd van 62 jaar overleden mijn maatje en
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Leonardus Anthonius Adrianus de Vos
~ Leo ~

…nog zoveel plannen samen.

Erelid Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee”
Moedig en dapper heeft hij de strijd met zijn glimlach gestreden.
Marianne
Fabian en Katinka
Jasmijn
Xander
Tamara en Jorn
Femke
Richard Hollaan 93
3144 BS Maassluis
De crematieplechtigheid heeft op 23 juli plaatsgevonden.

“Geniet van iedere dag…”
Één enkel ogenblik kan alles doen veranderen.
Intens verdrietig en verslagen zijn wij door het plotselinge overlijden van onze lieve

Gert-Jan de Baan
in de leeftijd van 38 jaar.

Wat zullen wij hem missen!
Joop en Riet

We zullen je missen…
Bedroefd hebben wij afscheid genomen van mijn lieve zoon,
onze zorgzame broer, zwager en oom

Marianne en Jan
Fleur
Loek
Jona ✫
Jan
Ben

Leo de Vos
Ma de Vos – Hector
Ton en Joke

en verdere familie

John en Ariena

Maasland, 22 juli 2014

Nicht en neven

Op zaterdag 26 juli van 15.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid ons persoonlijk
te condoleren in Zalencentrum ’t Trefpunt, Kerkplein 11 in Maasland.
Maandag 28 juli vindt om 11.00 uur de afscheidsbijeenkomst plaats
in crematorium Hofwijk, Delftweg 230 in Rotterdam - Overschie.
Iedereen is welkom om afscheid te nemen van Gert-Jan.

Een simpel woord
Een vriendelijk gebaar
Je stond altijd voor iedereen klaar
Een lach vanwege alle herinneringen
En een traan van verdriet
Wat zullen we je missen Gert

Gert-Jan de Baan
Annemieke & Joey
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Wendie & Peter
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Wim en Janneke

Correspondentieadres:
Familie de Baan
Diepenburchstraat 20A
3155 TC Maasland

Met grote verslagenheid hebben we kennis
genomen van het plotselinge overlijden van

Gert-Jan de Baan
Hij was een graag geziene gast en actieve vrij
williger op de tennis. Een zeer sociaal en gezellig
heidsmens ten top!
Onze gedachten zijn bij hun familie en vrienden.
Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van
dit verdriet.
Namens het bestuur en de commissies
van tennisvereniging de Commandeur.

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van

Leo de Vos
Leo werkte sinds 1980 als gemeentebode bij de
gemeente Maassluis.
Wij zullen zijn vakkennis, collegialiteit en loyaliteit
heel erg missen.
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en familieleden.
Het college van burgemeester en wethouders, de
leden van de gemeenteraad en medewerkers van
de gemeente Maassluis.
Burgemeester en wethouders van Maassluis,
de secretaris,
de burgemeester,
mr A.J.T. Korthout
drs. J.A. Karssen
De gemeenteraad van Maassluis
de griffier,
de voorzitter,
mr R. van der Hoek
drs. J.A. Karssen
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Yarden & Meyer Uitvaartzorg Westland. Wilt u een overlijden
melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden-meyer.nl
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Wij zijn in het bezit van het keurmerk uitvaartzorg

