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Tot onze diepe droefheid heeft de Heere zo plotseling uit ons
midden weggenomen één van onze jonge hulpverleners
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Want Gij, H
Heere
eere,, hebt mijn ziel gered van den dood,
eere
mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.
Psalm 116 : 8

Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;
Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door
Uw raad; en daarna zult Gij mij in Uw heerlijkheid
opnemen.
Psalm 73 : 23 en 24

Wij zullen ons Lubbert blijven herinneren als een gedreven
en betrokken brandweerman, die steeds bereid was om op elk
moment van de dag hulp te bieden.
Zijn deskundige inzet voor de Urker gemeenschap missen
we.

Na een moedig gedragen lijden, heeft de Heere op Zijn
tijd tot Zich genomen, mijn geliefde man, onze zorgzame
vader en bèbe

Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft
betekend, is door de Heere Thuisgehaald, onze lieve en
zorgzame bèbe:

in de leeftijd van 75 jaar,
echtgenoot van Aaltje Hoefnagel.

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L

Johanna, de kleine Jacob Arie, de wederzijdse ouders en allen
die hen in liefde omringen, wensen wij Gods nabijheid toe,
Zijn troost en ondersteuning.

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L

Lubbert romkes
op de leeftijd van 25 jaar.

A. Pasterkamp-Hoefnagel
Riekelt en Marie-Janne
Femmie en Maarten
Klaas
Marijke en Jacob
Jan en Ineke
Hennie en Hendrik
Karina en Gerrit-Jan
klein- en achterkleinkinderen

Ook de leiding en het personeel van ons brandweerkorps
met hun vrouwen willen we Zijn kracht, troost en genade
toewensen.
De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat we het in Zijn hand mogen geven.
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.

Urk, 22 maart 2007

Bestuur en Personeel
van de gemeente Urk,
J. Kroon, burgemeester
M. Bogerd, gemeentesecretaris

Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.
Psalm 145 : 6 berijmd
Geschokt en verslagen zijn wij, dat door een ernstig ongeval
is overleden, onze collega-hulpverlener

Lubbert romkes
De Heere gedenke zijn vrouw, kind en onze collega's van
de Brandweer-Urk in dit grote verdriet.

Urk, 22 maart 2007

Ambulance personeel Flevoland
Personeel First Responder Urk

Met droefheid nemen wij kennis van het plotseling overlijden
na een ernstig ongeval van onze oud-collega en vriend

Lubbert romkes
Wij wensen zijn vrouw en kindje en verdere familie en brandweerkorps veel troost en sterkte voor nu en de komende tijd
na dit zo zware verlies.
Steven Korf
Stefan de Boer

Op Zijn tijd en wijze werd door de Heere tot Zich genomen,
de vader en schoonvader van onze vrienden Karina en Gerrit Jan.

Tiemen en Wendy van den Berg

Lea en Timal
Klaas
Aukje en Iede
Alie en Gerard Piet, Fennarieke, Nicolien
Marriejanne
Mariska en Jan Pieter
Hennie en Albert
Karina

24 maart 2007
Blauwe Zeedistelstraat 5
8321 XN Urk

Andries
Alida
Riekelt Jan

Er is gelegenheid tot condoleren in het Rouwcentrum van
‘Draagt Elkanders Lasten’, De Noord 6 te Urk:
- woensdag 28 maart ‘s avonds van 19.00 uur tot 20.00 uur;
- en na de begrafenis.

Zaterdag, 24 maart 2007

De begrafenis vindt D.V. plaats donderdag 29 maart op de
begraafplaats aan de Holkenkamp. Vooraf wordt er in de
Chr. Geref. Kerk ‘De Schuilplaats’ een rouwsamenkomst
gehouden, aanvang half drie, voorganger ds. R. Kok.
De familie wordt op de dag van begraven vanaf 13.30 uur
in het Rouwcentrum verwacht, van hieruit vindt vertrek
naar de kerk plaats.
Geen bezoek aan huis.

“Geloofd zij de H
Heere
eere,, want Hij heeft Zijn
eere
goedertierenheid aan mij wonderlijk gemaakt.
Mij voerende als in een vaste stad.’’
Psalm 31:22
Na een lange weg van ziek-zijn tussen hoop en vrees, en de
vertwijfeling, heeft naar wij geloven de HEERE doen ingaan
in Zijn heerlijkheid, naar de beloften van zijn Schepper, onze
geliefde broer, en zwager

Moge de God aller vertroosting onze schoonzuster Alie,
haar kinderen en (achter)kleinkinderen, in Zijn ontferming
gedenken.
Kaat Pels-Pasterkamp
Jan Pasterkamp
Griet Pasterkamp-van Eerde

Lub Pasterkamp
Jannetje Pasterkamp-Kramer

Urk, 24 maart 2007

Jannie de Vries-Pasterkamp
Joop de Vries

Grubbelt
Leendert Jan
Adriaan
Femmie
Ria
Marijke
Jan
Grubbelt

De Heer is mijn Herder.
Na een periode van ziek zijn is overleden de vader van
onze vrienden

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L
Wij wensen Jacob, Marijke en verdere familie veel kracht
en sterkte om dit verlies te dragen.
Jannes en Alie Post
en kinderen

Mijn genade is u genoeg.
Ingegaan tot de bruiloft van het Lam, de geliefde vader en
schoonvader van onze collega's Karina en Ineke

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L
Wij wensen jullie alle kracht en sterkte toe om dit grote
verlies te dragen.

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L
Wij wensen Karina, Gerrit Jan, kinderen en verdere
familie, veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Moge de Heere onze lieve bes, en vaders en moeders en
ons troosten in dit grote verlies.

Chef P. Brands
en avondploeg fileermachine
Neerlandia BV

Verdriet is er gekomen in het leven van de familie Woord
door het overlijden van

GrubbeLt
Lt PasterkamP
L
Wij wensen de familie Woord veel sterkte en kracht in dit
verlies.
Dartclub 208

Jannes

Wildrik en Marij Stoffer
Roelinda

Jelle Bakker

Ook vertegenwoordigd door D.E.L.

Let op onze actie in de donderdagkrant!

Antiekboerderij “Le Vieux Chandelier”
Job 5 : 18
Groot verdriet is er gekomen in het gezin van onze vriendin
Karina, door het overlijden van hun geliefde (schoon)vader
en bèbe

Domineesweg 29 (tegenover Visafslag Urk)

Gedenkstenen
Vlieter 1, Urk - 0527-683725 - www.weerstandnatuursteen.nl

GrubbeLt
L Pasterkam
Lt
P
P
Onze bede is of onze Hemelse Vader Zelf Gerrit-Jan, Karina,
Jan, Grubbelt en de naaste familie wil troosten en sterken in
dit grote verdriet, voor nu en in de toekomst.
Is er in je leven,
duisternis en pijn,
altijd wil de Heiland
je vertrooster zijn.
Fam. Kramer
Fam. Foppen
Fam. Moors
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kapsalon
Tel. 0527-690505.
Wijk 1-77, 8321 EN Urk
kleinknip@vofmars.nl

