
Levenskunst, 
als iemand 
dat begreep 
was hij het wel

Dansen 
betekende alles 
voor mijn zus

Voetbal 
was pappa’s 
grootste passie



Levensstijlen



Meer persoonlijke uitvaart



Hoe kunnen we dit bereiken?



Inspiratie









Levensstijlen



opzet.nl

 

K.v.K. Amsterdam nr. 34057168

IBAN NL59RABO 0145.8294.72

BIC RABONL2U

OPZET b.v.

Van Dalenlaan 392

2082 VR  Santpoort-Zuid

tel (023) 53 88 200

BTW nr. NL8198.12.304.B01 

IBAN NL54 INGB 0005.0000.77

BIC INGBNL2A

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. Amsterdam. Betaling binnen 14 dagen. Reclames binnen 8 dagen

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in 
het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerpark-
zijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag 
van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 
a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 
te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de algemene begraaf-
plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaartcen-
trum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en 
dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de 
Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is 
tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 
28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blaccusa 
quamus, ipsam esciaecti andicae repe perunt alis 
volorit aturit quamus volecto cum enis a et ulpa 
consequi quatur maximpo riatur, ut pa sed ea 
preste poreriassit qui aspedi to cum enis a et ulpa 
consequi quatur maximpo rsam, utem quibus, 
quam fugias vollam quam sitati voluptatur alit 
estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem 
peliquiantia voluptur? Nem reremquis excea si id 
magnimagniet fugiassum nonsecumqui que vit 
exerepudam ulla dolut quunt unt, corias sunte-
seque audam nis di acilic te eatati cus.Ic totates 
volest ut reratiatus es am iusanda porum dis aut 
et explatemped quatem es cor aut as sandele sen-
torem apitiatur?Et ommo entius ipsaessimi, omnis 
doluptatia volor autemolorat pla dolorrum re quo 
et ipiet velist facerovid qui ommost illibusam, 
solut dolore voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omnimagnam 
que et unt ium, invenim invenih illiquiandi qui tem. 
Nam volorer ruptat et eum voluptatquae natem 
qui que net esciunt hic tem veliquassim adi delicid 
quas as remolore dolto cum enis a et ulpa conse-
qui quatur maximpo rut laut mi, si ipit venissitas 
dolorerias exeritia nonsequ amenihit, consequam 
atur? Parit volupit repere debitatem

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in 
het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerpark-
zijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag 
van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden 
a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 
te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de algemene begraaf-
plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.
 
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer   
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard: J os en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 
Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen 
waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.
 
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer   
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard: J os en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 
Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen 
waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.
 
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer   
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard: J os en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 
Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen 
waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.
 
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer   
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard: J os en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 
Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen 
waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen  
in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Wester-
parkzijde 22 te Emmen. Op maandag en 
dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden 
a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 
te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de algemene begraaf-
plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen  
in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Wester-
parkzijde 22 te Emmen. Op maandag en 
dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden 
a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 
te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de algemene begraaf-
plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

Het gemis zal nog lang blijven, maar uw hartelijke en warme 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

heeft ons goed gedaan.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard:  Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

Het gemis zal nog lang blijven, maar uw hartelijke en warme 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

heeft ons goed gedaan.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard:  Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaartcen-
trum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en 
dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de 
Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is 
tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 
28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaart-
centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in  
de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid 
is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 
28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaart-
centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in  
de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid 
is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 
28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blaccusa 
quamus, ipsam esciaecti andicae repe perunt alis 
volorit aturit quamus volecto cum enis a et ulpa 
consequi quatur maximpo riatur, ut pa sed ea 
preste poreriassit qui aspedi to cum enis a et ulpa 
consequi quatur maximpo rsam, utem quibus, 
quam fugias vollam quam sitati voluptatur alit 
estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem 
peliquiantia voluptur? Nem reremquis excea si id 
magnimagniet fugiassum nonsecumqui que vit 
exerepudam ulla dolut quunt unt, corias sunte-
seque audam nis di acilic te eatati cus.Ic totates 
volest ut reratiatus es am iusanda porum dis aut 
et explatemped quatem es cor aut as sandele sen-
torem apitiatur?Et ommo entius ipsaessimi, omnis 
doluptatia volor autemolorat pla dolorrum re quo 
et ipiet velist facerovid qui ommost illibusam, 
solut dolore voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omnimagnam 
que et unt ium, invenim invenih illiquiandi qui tem. 
Nam volorer ruptat et eum voluptatquae natem 
qui que net esciunt hic tem veliquassim adi delicid 
quas as remolore dolto cum enis a et ulpa conse-
qui quatur maximpo rut laut mi, si ipit venissitas 
dolorerias exeritia nonsequ amenihit, consequam 
atur? Parit volupit repere debitatem

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart



opzet.nl

 

K.v.K. Amsterdam nr. 34057168

IBAN NL59RABO 0145.8294.72

BIC RABONL2U

OPZET b.v.

Van Dalenlaan 392

2082 VR  Santpoort-Zuid

tel (023) 53 88 200

BTW nr. NL8198.12.304.B01 

IBAN NL54 INGB 0005.0000.77

BIC INGBNL2A

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. Amsterdam. Betaling binnen 14 dagen. Reclames binnen 8 dagen

Start	 	 De	vraagstelling	van	Monuta

Wat biedt MMS nu		 Ontwikkelingen

	 	 	 Het	succes	en	de	grenzen	van	MMS

Onze visie  (Levensstijlen)	 Persoonlijker

	 	 	 Uitingen	die	passen	bij	een	levensstijl

	 	 	 De	uitvaartverzorger	ontzorgen	en	inspireren

Hoe kunnen we dat bereiken?	 Kiezen	uit	een	grote	collectie

	 	 	 Persoonlijkheid,	waarde,	respect

	 	 	 Twee	scenario’s

	 	 	 Wel	of	geen	kosten

Visueel overzicht site en applicatie		 Flow	plan

	 	 	 Wire	frames

	 	 	 Frontend	design

Nadat een uiting digitaal is afgerond	 Advertenties	in	kranten

	 	 	 Drukwerk	van	kaarten

	 	 	 Overige	uitingen

Voorwaarden en levertijden	 Kaarten

	 	 	 Advertenties

	 	 	 Overige	uitingen

	 	 	 Over	Thijsen	Drukkerij

 

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

Mathilda van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932          Emmen 30-04-2016

 

Emmen: Gijs van de Vos
Arnhem: Annie en Henk Breed-van de Vos
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie van de Vos-Blijkerk
Sittard:  Jos en Jolanda van de Vos-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Mathilde nemen in het  uitvaart centrum 
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  gelegenheid is tot 
schriftelijke condeance. Aansluitend vindt 
de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de 
Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilda’s lievelings recept

4 uien, fijngesneden
4 teentjes knoflook, fijngesneden
1 groene paprika, gesneden
6 eetlepels olijfolie
3 kg tomaat, gesneden
2 eetlepels gedroogde oregano
2 eetlepels gedroogde basilicum
4 eetlepels verse peterselie, fijngesneden
1 eetlepel suiker
2 eetlepels zout
3/4 theelepel versgemalen zwarte peper

In een slowcooker ui, knoflook, groene paprika en olijfolie aanbakken tot de 
ui glazig is. Tomaat, oregano, basilicum, peterselie, suiker, zout en zwarte 
peper toevoegen. 2-3 uur op de lage stand laten sudderen, vaak roeren..  
De saus laten afkoelen.

Niemand kookte  
zo lekker als jij

Mathilda20-03-1932  |  30-04-2016
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De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
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de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de  
Lange buitenweg 28 te Emmen.
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moeder, schoonmoeder en liefste oma van de wereld.
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Emmen: Gijs van de Vos
Arnhem: Annie en Henk Breed-van de Vos
   Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie van de Vos-Blijkerk
Sittard:  Jos en Jolanda van de Vos-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Mathilde nemen in het  uitvaart centrum 
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.
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schriftelijke condeance. Aansluitend vindt 
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Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilda’s lievelings recept

4 uien, fijngesneden
4 teentjes knoflook, fijngesneden
1 groene paprika, gesneden
6 eetlepels olijfolie
3 kg tomaat, gesneden
2 eetlepels gedroogde oregano
2 eetlepels gedroogde basilicum
4 eetlepels verse peterselie, fijngesneden
1 eetlepel suiker
2 eetlepels zout
3/4 theelepel versgemalen zwarte peper

In een slowcooker ui, knoflook, groene paprika en olijfolie aanbakken tot de 
ui glazig is. Tomaat, oregano, basilicum, peterselie, suiker, zout en zwarte 
peper toevoegen. 2-3 uur op de lage stand laten sudderen, vaak roeren..  
De saus laten afkoelen.

Niemand kookte  
zo lekker als jij
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Het gemis zal nog lang blijven, maar uw  hartelijke en warme  

Mathilda van de Vos - Burghart
heeft ons goed gedaan.
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nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  
en liefste oma van de wereld.
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Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932          Emmen 30-04-2016
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Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame vader, 
schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  

 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors  
nemen in het  uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 

Westerparkzijde 22 te  Emmen. Op maandag 
en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden  
a.s.  woensdag in de Grote Kerk,  

Marktplein 1 te  Emmen waar tevens 
 gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 

Aansluitend vindt de begrafenis  
plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK GEURTSING
SJORS

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen  

waar tevens  gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo riatur, 
ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi sam, 
utem quibus, quam fugias vollam quam sitati 
voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem pe-
liquiantia voluptur? Nem reremquis excea si id 
magnimagniet fugiassum nonsecumqui que 
vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.Ic 
totates volest ut reratiatus es am iusanda po-
rum dis aut et explatemped quatem es cor aut 
as sandele sentorem apitiatur?Et ommo enti-
us ipsaessimi, omnis doluptatia volor autemo-
lorat pla dolorrum re quo et ipiet velist face-
rovid qui ommost illibusam, solut dolore 
voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 
cus.Susame re et que nonsece rrorecte offici-
pis dolorepernat id quia is pa nonse omni-
magnam que et unt ium, invenim invenih illi-
quiandi qui tem. Nam volorer ruptat et eum 
voluptatquae natem qui que net esciunt hic 
tem veliquassim adi delicid quas as remolore 
dolut laut mi, si ipit venissitas dolorerias exe-
ritia nonsequ amenihit, consequam atur? Pa-

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame vader, 
schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  

 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors  
nemen in het  uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 

Westerparkzijde 22 te  Emmen. Op maandag 
en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden  
a.s.  woensdag in de Grote Kerk,  

Marktplein 1 te  Emmen waar tevens 
 gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 

Aansluitend vindt de begrafenis  
plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te  Emmen waar 

tevens  gelegenheid is tot schriftelijke conde ance. Aanslui-
tend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraaf-

plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing,  

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te  Emmen waar 

tevens  gelegenheid is tot schriftelijke conde ance. Aanslui-
tend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraaf-

plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing,  

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te  Emmen waar 

tevens  gelegenheid is tot schriftelijke conde ance. Aanslui-
tend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraaf-

plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing,  

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te  Emmen waar 

tevens  gelegenheid is tot schriftelijke conde ance. Aanslui-
tend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraaf-

plaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing,  

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame vader, 
schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  

 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors  
nemen in het  uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 

Westerparkzijde 22 te  Emmen. Op maandag 
en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden  
a.s.  woensdag in de Grote Kerk,  

Marktplein 1 te  Emmen waar tevens 
 gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 

Aansluitend vindt de begrafenis  
plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Met veel verdriet hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze zorgzame vader, 
schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK 
 GEURTSING

SJORS
echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  

 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors  
nemen in het  uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 

Westerparkzijde 22 te  Emmen. Op maandag 
en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden  
a.s.  woensdag in de Grote Kerk,  

Marktplein 1 te  Emmen waar tevens 
 gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 

Aansluitend vindt de begrafenis  
plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

SJOERD MICK GEURTSING

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

SJOERD MICK GEURTSING

“Een prachtig uniek mens 
is van ons heengegaan”

Het gemis zal nog lang blijven, 
maar uw hartelijke en warme 

 belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van

SJOERD MICK 
GEURTSING

SJORS
echtgenoot van  

Eline Geurtsing-de Boers

heeft ons goed gedaan.

 

 Emmen: Eline Geurtsing- 
  de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk    
  Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda  
  Geurtsing-Smit
   Annemiek,  
   Thea, Jochem

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

Het gemis zal nog lang blijven, 
maar uw hartelijke en warme 

 belangstelling tijdens de ziekte 
en na het overlijden van

SJOERD MICK 
GEURTSING

SJORS
echtgenoot van  

Eline Geurtsing-de Boers

heeft ons goed gedaan.

 

 Emmen: Eline Geurtsing- 
  de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk    
  Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda  
  Geurtsing-Smit
   Annemiek,  
   Thea, Jochem

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar

SJOERD MICK GEURTSING

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader  

en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK GEURTSING
SJORS

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te 

 Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
 woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen  

waar tevens  gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

SJOERD MICK GEURTSING
“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
 zorgzame vader, schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK GEURTSING
SJORS

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het  uitvaartcentrum 
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te  Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s.  woensdag in de Grote 
Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  gelegenheid is tot schriftelijke 

condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
 begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

SJOERD MICK GEURTSING

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
 zorgzame vader, schoonvader en liefste opa van de wereld.

SJOERD MICK GEURTSING
SJORS

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

* Amsterdam 20-03-1932  Emmen 30-04-2010

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het  uitvaartcentrum 
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te  Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s.  woensdag in de Grote 
Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  gelegenheid is tot schriftelijke 

condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
 begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

SJOERD MICK GEURTSING
“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

SJOERD MICK GEURTSING

“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo riatur, 
ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi sam, 
utem quibus, quam fugias vollam quam sitati 
voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem pe-
liquiantia voluptur? Nem reremquis excea si id 
magnimagniet fugiassum nonsecumqui que 
vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.Ic 
totates volest ut reratiatus es am iusanda po-
rum dis aut et explatemped quatem es cor aut 
as sandele sentorem apitiatur?Et ommo enti-
us ipsaessimi, omnis doluptatia volor autemo-
lorat pla dolorrum re quo et ipiet velist face-
rovid qui ommost illibusam, solut dolore 
voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 
cus.Susame re et que nonsece rrorecte offici-
pis dolorepernat id quia is pa nonse omni-
magnam que et unt ium, invenim invenih illi-
quiandi qui tem. Nam volorer ruptat et eum 
voluptatquae natem qui que net esciunt hic 
tem veliquassim adi delicid quas as remolore 
dolut laut mi, si ipit venissitas dolorerias exe-
ritia nonsequ amenihit, consequam atur? Pa-

SJOERD MICK GEURTSING
“Een prachtig uniek mens 

is van ons heengegaan”



opzet.nl

 

K.v.K. Amsterdam nr. 34057168

IBAN NL59RABO 0145.8294.72

BIC RABONL2U

OPZET b.v.

Van Dalenlaan 392

2082 VR  Santpoort-Zuid

tel (023) 53 88 200

BTW nr. NL8198.12.304.B01 

IBAN NL54 INGB 0005.0000.77

BIC INGBNL2A

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. Amsterdam. Betaling binnen 14 dagen. Reclames binnen 8 dagen

Sjoerd Burghart  1965 - 2016

Er is niets waar ik zo blij word

Nee niets, waar ik zo vrij van word

Het leven is toch veel te kort

Feyenoord zolang ik leef

Er is niets waarnaar ik liever kijk

Van niets voel ik me o zo rijk

Ga door totdat ik ooit bezwijk

Feyenoord zolang ik leef

Echtgenoot van Gijsje Burghart-de Boer

Rotterdam 20-03-1965          Rotterdam 30-04-2016

Rotterdam: Gijsje Burghart-de Boer 
  Annie en Henk Breed-Burghart
   Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie Burghart-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Burghart-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjoerd nemen in het  uitvaart centrum 
 ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Rotterdam. Op maandag en dinsdag van 
20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote 
Kerk, Marktplein 1 te Rotterdam waar tevens  gelegenheid is tot schrifte-
lijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
 begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Rotterdam.

Correspondentieadres: 

Uitvaartzorg Parkzicht, 

t.a.v. de familie Geurtsing, 

Westerparkzijde 22, 

7811 AZ Rotterdam

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
vader, schoonvader en liefste opa van de wereld.
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Correspondentieadres:
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Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  

en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
  
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing- Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in  
het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde  
22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30  
tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
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waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke conde-
ance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg  
28 te Emmen.

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  

en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart

 
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 
vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 
aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo ria-
tur, ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi 
sam, utem quibus, quam fugias vollam quam 
sitati voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem pe-
liquiantia voluptur? Nem reremquis excea si 
id magnimagniet fugiassum nonsecumqui que 
vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.
Ic totates volest ut reratiatus es am iusanda 
porum dis aut et explatemped quatem es cor 
aut as sandele sentorem apitiatur?Et ommo 
entius ipsaessimi, omnis doluptatia volor 
autemolorat pla dolorrum re quo et ipiet velist 
facerovid qui ommost illibusam, solut dolore 
voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omni-
magnam que et unt ium, invenim invenih 
illiquiandi qui tem. Nam volorer ruptat et eum 
voluptatquae natem qui que net esciunt hic 
tem veliquassim adi delicid quas as remolore 
dolut laut mi, si ipit venissitas dolorerias exe-
ritia nonsequ amenihit, consequam atur? Parit 

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing, Wes-
terparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  

en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
  
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing- Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in  
het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde  
22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30  
tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. 
woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen 
waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke conde-
ance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg  
28 te Emmen.

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurt-
sing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk 
 Breed-Geurtsing
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie 
 Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda 
 Geurtsing-Smit
       Annemiek, Thea,   
  Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
vinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurt-
sing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk 
 Breed-Geurtsing
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie 
 Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda 
 Geurtsing-Smit
       Annemiek, Thea,   
  Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
vinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurt-
sing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk 
 Breed-Geurtsing
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie 
 Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda 
 Geurtsing-Smit
       Annemiek, Thea,   
  Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
vinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurt-
sing, Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
Arnhem: Annie en Henk 
 Breed-Geurtsing
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie 
 Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda 
 Geurtsing-Smit
       Annemiek, Thea,   
  Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
vinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing, 
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
 moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
  
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie Geurtsing- Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing, 
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  
groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Met veel verdriet hebben wij afscheid 
 moeten nemen van onze zorgzame 

 moeder, schoonmoeder en liefste oma  
van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
  
Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie Geurtsing- Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
        Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors 
nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maan-
dag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin-
den a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op 
de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Het gemis zal nog lang blijven, maar uw hartelijke en warme belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van

Mathilda 
van de Vos - Burghart

Echtgenote van Gijs van de Vos

heeft ons goed gedaan.

 

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
       Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
            Annemiek, Thea, Jochem

Het gemis zal nog lang blijven, maar uw hartelijke en warme belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van

Mathilda 
van de Vos - Burghart

Echtgenote van Gijs van de Vos

heeft ons goed gedaan.

 

Bij echte liefde is  
de kleinste afstand te  

groot en de grootste  
afstand overbrugbaar.

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
       Sjors, Adriaan
Gouda:  Cor en Jannie  
  Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
            Annemiek, Thea, Jochem

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 

uniek mens 

is van ons

heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten  
nemen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder  

en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart

 
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer 
 
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk

 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
         Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het 
uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 
gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 
vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 
aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 

uniek mens 

is van ons

heengegaan”

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

Mathilda 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016

 
 
 Emmen: Eline Geurtsing-de Boer  
 Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
 Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
 Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit

U kunt persoonlijk afscheid van Sjors nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, 
Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange 
buitenweg 28 te Emmen.

Mathilda van de Vos - Burghart

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”

Mathilda van 

de Vos - Burghart

“Een prachtig 

uniek mens 

is van ons

heengegaan”

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo ria-
tur, ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi 
sam, utem quibus, quam fugias vollam quam 
sitati voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem pe-
liquiantia voluptur? Nem reremquis excea si 
id magnimagniet fugiassum nonsecumqui que 
vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.
Ic totates volest ut reratiatus es am iusanda 
porum dis aut et explatemped quatem es cor 
aut as sandele sentorem apitiatur?Et ommo 
entius ipsaessimi, omnis doluptatia volor 
autemolorat pla dolorrum re quo et ipiet velist 
facerovid qui ommost illibusam, solut dolore 
voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omni-
magnam que et unt ium, invenim invenih 
illiquiandi qui tem. Nam volorer ruptat et eum 
voluptatquae natem qui que net esciunt hic 
tem veliquassim adi delicid quas as remolore 
dolut laut mi, si ipit venissitas dolorerias exe-
ritia nonsequ amenihit, consequam atur? Parit 

Mathilda van 
de Vos - Burghart

“Een prachtig 
uniek mens 

is van ons
heengegaan”



opzet.nl

 

K.v.K. Amsterdam nr. 34057168

IBAN NL59RABO 0145.8294.72

BIC RABONL2U

OPZET b.v.

Van Dalenlaan 392

2082 VR  Santpoort-Zuid

tel (023) 53 88 200

BTW nr. NL8198.12.304.B01 

IBAN NL54 INGB 0005.0000.77

BIC INGBNL2A

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij K.v.K. Amsterdam. Betaling binnen 14 dagen. Reclames binnen 8 dagen

  echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

  Emmen: Eline Geurtsing-de Boer

  Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
    Sjors, Adriaan

  Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk

  Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
    Annemiek, Thea, Jochem

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Parkzicht
   t.a.v. de familie Geurtsing
  Westerparkzijde 22
  7811 AZ Emmen

U kunt persoonlijk afscheid van Sjoerd nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’,  Westerparkzijde 22 te Emmen. 
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote Kerk,  Marktplein 1 te Emmen waar 
 tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene 
 begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, beschouwt u dan deze  aankondiging als uitnodiging.

20-03-1932  |  30-04-2016

BIJ ECHTE LIEFDE  

IS DE KLEINSTE AFSTAND TE GROOT

EN DE GROOTSTE AFSTAND  

OVERBRUGBAAR 

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
zorgzame vader, schoonvader en liefste opa van de wereld.
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echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Emmen: Eline Geurtsing-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-Geurtsing
   Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda Geurtsing-Smit
   Annemiek, Thea, Jochem

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Parkzicht
t.a.v. de familie Geurtsing
Westerparkzijde 22
7811 AZ Emmen

U kunt persoonlijk afscheid van Sjoerd nemen in het 
 uitvaartcentrum ‘Parkzicht’,  Westerparkzijde 22 te Emmen.  
Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 
in de Grote Kerk,  Marktplein 1 te Emmen waar  tevens 
 gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 
vindt de begrafenis plaats op de algemene  begraafplaats 
aan de Lange buitenweg 28 te Emmen

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, 
beschouwt u dan deze  aankondiging als  uitnodiging.
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  Gouda: Cor en Jannie Geurtsing-Blijkerk
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Het gemis zal nog lang blijven, maar uw hartelijke en warme 
 belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van
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Mathilde  van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 – Emmen 30-04-2016

Wandel door de tuin der liefde,

geniet van de geestelijke rust.

Laat even verdwijnen alle pijn,

die het hart doorkliefde.

Een klein moment gelukkig zijn!

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame  moeder, 
schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

  Emmen:  Henk van de Vos  
  Arnhem:  Annie en Henk Breed-van de Vos
     Sjors, Adriaan
  Gouda:  Cor en Jannie van de Vos-Blijkerk
  Sittard:  Jos en Jolanda van de Vos-Smit
          Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Mathilde nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
 Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 1  
te Emmen waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de  
begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van de Vos
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
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Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilde 

van de Vos - Burghart

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze zorgzame  moeder, 
 schoonmoeder en liefste oma van de wereld.

Mathilde 
van de Vos - Burghart
Echtgenote van Gijs van de Vos

Amsterdam 20-03-1932 Emmen 30-04-2016
 
  
  Emmen:  Henk van de Vos  
  Arnhem:  Annie en Henk Breed-van de Vos
     Sjors, Adriaan
  Gouda:  Cor en Jannie van de Vos-Blijkerk
  Sittard:  Jos en Jolanda van de Vos-Smit
          Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Mathilde nemen in het uitvaartcentrum ‘Parkzicht’, 
Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de Grote Kerk, Marktplein 
1 te Emmen waar tevens gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt de 
begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van de Vos
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Mathilde 

van de Vos - Burghart Mathilde 

van de Vos - Burghart

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blaccusa 
quamus, ipsam esciaecti andicae repe perunt alis 
volorit aturit quamus volecto cum enis a et ulpa 
consequi quatur maximpo riatur, ut pa sed ea 
preste poreriassit qui aspedi sam, utem quibus, 
quam fugias vollam quam sitati voluptatur alit 
estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem pe-
liquiantia voluptur? Nem reremquis excea si id 
magnimagniet fugiassum nonsecumqui que vit 
exerepudam ulla dolut quunt unt, corias sunte-
seque audam nis di acilic te eatati cus.Ic totates 
volest ut reratiatus es am iusanda porum dis aut 
et explatemped quatem es cor aut as sandele sen-
torem apitiatur?Et ommo entius ipsaessimi, om-
nis doluptatia volor autemolorat pla dolorrum re 
quo et ipiet velist facerovid qui ommost illibusam, 
solut dolore voluptas et arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim cus.
-

repernat id quia is pa nonse omnimagnam que et 
unt ium, invenim invenih illiquiandi qui tem. Nam 
volorer ruptat et eum voluptatquae natem qui que 
net esciunt hic tem veliquassim adi delicid quas as 
remolore dolut laut mi, si ipit venissitas doloreri-
as exeritia nonsequ amenihit, consequam atur? 
Parit volupit repere debitatemUda doloribusape 
que acimosam, sequi berrum illitiis

Mathilde 

van de Vos - Burghart
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Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het  
uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.   

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt  
de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van 

Eline Geurtsing-de Boer

Jack

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het uitvaartcen-
trum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
 Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegen-
heid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend  
vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats  
aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
 Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo riatur, 
ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi sam, 
utem quibus, quam fugias vollam quam sitati 
voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem 
peliquiantia voluptur? Nem reremquis excea 
si id magnimagniet fugiassum nonsecumqui 
que vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.Ic 
totates volest ut reratiatus es am iusanda po-
rum dis aut et explatemped quatem es cor aut 
as sandele sentorem apitiatur?Et ommo entius 
ipsaessimi, omnis doluptatia volor autemolorat 
pla dolorrum re quo et ipiet velist facerovid 
qui ommost illibusam, solut dolore voluptas et 
arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omnimagnam 
que et unt ium, invenim invenih illiquiandi qui 
tem. Nam volorer ruptat et eum voluptatquae 
natem qui que net esciunt hic tem veliquas-
sim adi delicid quas as remolore dolut laut mi, 
si ipit venissitas dolorerias exeritia nonsequ 
amenihit, consequam atur? Parit volupit repere 

 

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het  
uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.   

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt  
de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van 

Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer

Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam

  Sjors, Adriaan

Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk

Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit

  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het 

uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 

in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 

vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 

aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD  
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer

Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam

  Sjors, Adriaan

Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk

Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit

  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het 

uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 

in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 

vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 

aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD  
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer

Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam

  Sjors, Adriaan

Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk

Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit

  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het 

uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 

in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 

vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 

aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD  
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer

Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam

  Sjors, Adriaan

Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk

Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit

  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het 

uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.  

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag 

in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens 

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend 

vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats 

aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

JACK LEOPOLD  
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 
Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het  
uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.   

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt  
de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

JACK LEOPOLD
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 – Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het  
uitvaart centrum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen.   

Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens  

gelegenheid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend vindt  
de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan  

de Lange buitenweg 28 te Emmen.

JACK LEOPOLD
VAN DAM

Amsterdam 20-03-1932 – Emmen 30-04-2016

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer

Jack

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam

Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Ik ben degene die  
zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  
dus laat me mijn leven  
leven, zoals ik het wil.

JIMI HENDRIX

Jack

Ik ben degene die  
zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  
dus laat me mijn leven  
leven, zoals ik het wil.

JIMI HENDRIX

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

JACK LEOPOLD
VAN DAM

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer  

heeft ons goed gedaan

Jack

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

JACK LEOPOLD
VAN DAM

echtgenoot van Eline Geurtsing-de Boer  

heeft ons goed gedaan

Jack

Ik ben degene die  

zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  

dus laat me mijn leven  

leven, zoals ik het wil.

JIMI HENDRIX

Jack

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het uitvaartcen-
trum ‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. 
 Op maandag en dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag  
in de Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegen-
heid is tot schriftelijke condeance. Aansluitend  
vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats  
aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
 Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
 Annemiek, Thea, Jochem

Ik ben degene die  

zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  

dus laat me mijn leven  

leven, zoals ik het wil.JIMI HENDRIX

Jack

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het uitvaart centrum  
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag  
van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de  
Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
 schriftelijke  condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op  
de algemene  begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

 
 

Ik ben degene die  

zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  

dus laat me mijn leven  

leven, zoals ik het wil.

JIMI HENDRIX

Jack

U kunt persoonlijk afscheid van Jack nemen in het uitvaart centrum  
‘Parkzicht’, Westerparkzijde 22 te Emmen. Op maandag en dinsdag  
van 20:30 tot 21:30 uur.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden a.s. woensdag in de  
Grote Kerk, Marktplein 1 te Emmen waar tevens gelegenheid is tot 
 schriftelijke  condeance. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op  
de algemene  begraafplaats aan de Lange buitenweg 28 te Emmen.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Parkzicht, t.a.v. de familie van Dam
Westerparkzijde 22, 7811 AZ Emmen

Emmen:  Eline van Dam-de Boer
Arnhem: Annie en Henk Breed-van Dam
  Sjors, Adriaan
Gouda: Cor en Jannie van Dam-Blijkerk
Sittard: Jos en Jolanda van Dam-Smit
  Annemiek, Thea, Jochem

 
 

Ik ben degene die  

zal  sterven als het mijn  

tijd is om te sterven,  

dus laat me mijn leven  

leven, zoals ik het wil.JIMI HENDRIX

Jack

Jack

Ed excesciis nossed quidenimolor ad estrum 
eatquis ulparch illoritatem suntus es vidi blac-
cusa quamus, ipsam esciaecti andicae repe 
perunt alis volorit aturit quamus volecto cum 
enis a et ulpa consequi quatur maximpo riatur, 
ut pa sed ea preste poreriassit qui aspedi sam, 
utem quibus, quam fugias vollam quam sitati 
voluptatur alit estiberibus at optat.

Taquuntio erum quis sunt, optat estenem 
peliquiantia voluptur? Nem reremquis excea 
si id magnimagniet fugiassum nonsecumqui 
que vit exerepudam ulla dolut quunt unt, corias 
sunteseque audam nis di acilic te eatati cus.Ic 
totates volest ut reratiatus es am iusanda po-
rum dis aut et explatemped quatem es cor aut 
as sandele sentorem apitiatur?Et ommo entius 
ipsaessimi, omnis doluptatia volor autemolorat 
pla dolorrum re quo et ipiet velist facerovid 
qui ommost illibusam, solut dolore voluptas et 
arum nonsed exped eat.

Gent et eumquam et is doluptae anihit ducim 

dolorepernat id quia is pa nonse omnimagnam 
que et unt ium, invenim invenih illiquiandi qui 
tem. Nam volorer ruptat et eum voluptatquae 
natem qui que net esciunt hic tem veliquas-
sim adi delicid quas as remolore dolut laut mi, 
si ipit venissitas dolorerias exeritia nonsequ 
amenihit, consequam atur? Parit volupit repere 

Jack
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Over Vormgever

Zelf online

Blog

Hulp

Inspiratie
In de vorm van
Levensstijlen

Opzet
Eigen netwerk
drukkers

Uitgevers
Adv. factuur
naar Monuta

Digitaal
Kaart, online,
sociale media

Previews
Proef versturen
naar kenissen

Printen
PDF zelf printen
en snijden

Advertentie Digi kaart Rouwkaart Bidprentje Dankkaartje

Byes
Inspiratie site

Laten maken door vormgever (sfeer en huisstijl)

Zelf aan de slag met stijlvolle templates

Advertentie Digi kaart Rouwkaart Bidprentje Dankkaartje

Presentatie Banier Boekje Online Thema’s

Inspiratie site Levensstijlen Applicatie voor laten maken en zelf maken

Inlog uitvaart-
verzorgers

Inlog 
consumenten

Dossier(s) Uitingen Versturen

Drukkers
PDF sturen naar
Monuta drukker

Bestellen
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IBAN NL59RABO 0145.8294.72
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Van Dalenlaan 392

2082 VR  Santpoort-Zuid

tel (023) 53 88 200

BTW nr. NL8198.12.304.B01 

IBAN NL54 INGB 0005.0000.77

BIC INGBNL2A
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01 Rouwkaart
150 x 150 mm

dubbelzijdig

02  Rouwkaart
A4  - 210 x 297 mm

enkelzijdig

03 Rouwkaart
A5 - 148 x 210 mm

dubbelzijdig

04 Rouwbrief
175 x 215 mm

enkelzijdig

05 Dankbetuiging
105 x 147 mm

dubbelzijdig

06  Dankbetuiging
85 x 135 mm

dubbelzijdig

07 Bidprent
70 x 110 mm

dubbelzijdig

08 Bidprent
85 x 135 mm

dubbelzijdig



Verwerken opdrachten



Kansen



Levensstijlen


