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DankbetuigingenDankbetuigingen

Familieberichten

Hartelijk dank voor uw medeleven betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader, opa en over-opa 

Ben Riesebos
Het doet ons goed te weten dat hij voor velen 

van u iets heeft mogen betekenen.

  E.F. Riesebos-Huizer
  kinderen en
  kleinkinderen

Kampen, mei 2022

Velen stonden rondom ons na het overlijden en bij de 
begrafenis van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Bertus Bos
Dit welgemeende meeleven heeft ons bemoedigd en 
getroost.
Hiervoor danken wij u hartelijk.

R.J. Bos-Sleurink
Kinderen en kleinkinderen

IJsselmuiden, mei 2022

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van mijn zorgzame man, 
onze vader, trotse opa en lieve opi

Gerrit van der Weerd

Het heeft ons goed gedaan.

 Nel van der Weerd - Schering
 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Kampen, mei 2022

De zee ruist maar door
zonder twijfel

het mooiste geluid op dat van jou na..

Vol ongeloof en verdriet, maar trots op  
de intens krachtige vrouw die ze was,  

moeten wij afscheid nemen van onze fantastische, 
levenslustige moeder, onze geweldige dochter  

en liefdevolle schoonmoeder

Bionda WilderdijkBionda Wilderdijk
 19 februari 1970 † 30 april 2022

“Veilig in Jezus’ armen”

Leroy en Lyke

Mike en Melanie

Jesse Noah

Evert en Marianne Wilderdijk

Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

Correspondentieadres 
Meidoornhof 10 | 8266 GR  Kampen

Lange tijd heb je gestreden…..

Met groot verdriet nemen wij afscheid van onze liefdevolle 
werkgever

Bionda Wilderdijk

Heel veel steun aan de familie. 

Mark & Tanya
Fleur & Thijs 

Annick & Yoran 

Fred & Nettie †

Lieve Bion,

dank je wel voor alles wat je voor mij hebt betekent. Zoveel 
gelachen, gepraat en ook gehuild. We konden alles delen. Ik 
neem geen afscheid van je, je blijft in mijn hart.

Dikke kus van ons. Love you  RIP
Heel veel sterkte voor de nabestaanden 

 Jenny en René de Krosse

Als ik je moet laten gaan,
dan laat ik je gaan zoals je was

JJaaccqquueelliinnee  KKiipp  --  DDoonnkkeerrss
* 14 april 1966 - † 22 april 2022

Egbert Kip

Het afscheid van Jacqueline heeft in besloten kring
plaatsgevonden op donderdag 28 april.

Correspondentieadres:
Van Blommesteinstraat 14 | 8262 CR  Kampen

’t Wordt stil om mij heen
straks ga ik vallen
en laat ik jullie alleen.
Vergeving voor mijn fouten
en wat ik mis heb gedaan,
maar kom in mijn nacht
dicht bij mij staan.
De tranen in mijn ogen
doen niet meer zeer,
als jullie mij troosten
voor de laatste keer.

Mieke 

Na een soms moeilijk, maar altijd rijk
 en avontuurlijk leven, is rustig ingeslapen 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

trotse oma en grote oma

Willemina Penninkhof-Junte

Mieke

* Oldebroek,  † Zwolle,
22 januari 1940 28 april 2022

60 jaar 

Jan Penninkhof

    Henry en Sherly
        Kim en Savas, Ayla, Eray
        Kyra en Maikel

    Riët en Wichard
        Nikky, Kiki, Vigo
        Rico (in liefdevolle herinnering)
        Donna

    Anita en Henry
        Nadine en Remco
        Tamira

Het afscheid zal in besloten kring 
plaatsvinden op woensdag 4 mei om 9.00 uur.

Correspondentieadres: 
Beneluxweg 33, 8264 DX  Kampen

Er is een livestream beschikbaar op:
crematoriumkranenburg.nl/live-uitzendingen
Username: Penninkhof   Password: 194010

Er is een online condoleanceregister geopend op: 
wimhendriksuitvaart.nl/online-

condoleanceregister

We zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen van onze 
schoonzuster en tante,

Mieke Penninkhof-Junte
Dirk Jan † en Annie
Gerrit † en Marrie
Jan † en Annie

We wensen Jan, kinderen en kleinkinderen sterkte met dit 
verlies.

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het 

toch nog vrij plotseling overlijden van

BIONDA WILDERDIJK

Als eigenaar van en de ondernemer achter Hanze Staete  

Makelaardij is Bionda vele jaren een trouw, actief en be-

trokken lid geweest van onze ondernemersvereniging VOC 

Kampen. Wij wensen haar kinderen en ouders en verdere 

familie heel veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit 

enorme verlies.

   Namens alle leden van VOC Kampen

Treur niet omdat ik ben gegaan. 
Geniet van elke dag. 

Ik zal aan je zijde staan. 
Bij elke traan en elke lach.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis aan het overlijden van mijn vrouw, 
moeder en schoonmoeder

Prescilla Antonides - Hanekamp
* Dronten,  † Kampen,
14 februari 1980  23 april 2022

Hans

Marco en Madelinde

Tosca  

Correspondentieadres:
Tormentil 69 | 8265 DL Kampen

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.


