
Positief en vrolijk
Zorgzaam en gul

Jouw liefde verwarmt ons hart
Voor altijd

Dankbaar voor alles wat hij voor ons en vele anderen heeft 
betekend, nemen wij afscheid van onze lieve

Pieter Dekker

Piet
Gehuwd geweest met Pietertje Dekker-Dekker † 2010

* geboortedatum  † sterfdatum
   plaats    plaats

 Nabestaanden
 Kinderen
     Kleinkinderen
 Kinderen
     Kleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar allen
die Piet met zorg en aandacht hebben omringd.

Havenplein 3
171 AB  Den Helder

Piet is overgebracht naar Uitvaartcentrum Dekker ‘De 
Binnenstad’, Spoorgracht 6a in Den Helder, waar op DAG, 
DATUM van UUR tot UUR gelegenheid is tot condoleren.
De afscheidsviering vindt plaats op DAG, DATUM om UUR 
in de Petrus en Pauluskerk, Kerkgracht 55 in Den Helder. 
Aansluitend begeleiden we Piet naar zijn laatste rustplaats 
op R.K. Begraafplaats ‘St. Jozef’, Jan Verfailleweg 20a in 
Den Helder. Na afloop komen wij samen in Uitvaartcentrum 
Dekker ‘De Binnenstad’ voor een koffietafel.

Pieter hield van witte bloemen.
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Opmaak familieberichten



Met al z’n levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd 
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid 
moeten nemen van onze lieve

Pieter Dekker
Piet

* geboortedatum † sterfdatum
  plaats    plaats

Lieve pap, wat zullen we je missen!

 Je dierbare kinderen: Kind
  Kind
  Kind

 Je lieve kleinkinderen: Kleinkind
  Kleinkind
  Kleinkind

Havenplein 3
1781 AB  Den Helder

Piet is thuis, waar wij in alle rust met hem samen willen zijn.
Wij gedenken Piet op DAG, DATUM om UUR in 
Uitvaartcentrum Dekker ‘De Binnenstad’, Spoorgracht 6a 
in Den Helder. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

De crematie vindt plaats in besloten kring.

           STOER

                       Humor    Biertje

Zon  lachen  dapper  vrij 

ONVERGETELIJK!

          LIEF

Voor altijd in ons hart
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* geboortedatum † sterfdatum
  plaats    plaats

 Nabestaanden
 Kinderen
         Kleinkinderen

Havenplein 3
1781 AB  Den Helder

Piet is thuis, waar je op DAG, DATUM van UUR tot UUR 
welkom bent om afscheid van hem te nemen.
Mooie verhalen over zijn leven willen we samen delen
tijdens de afscheidsplechtigheid op DAG, DATUM om 
UUR in Crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3
in Schagen. 

Na afloop heffen we samen het glas op Piet, zo wilde hij het. 

Vechter
Vader

Voor altijd

Pieter Dekker

* geboortedatum † sterfdatum

 Nabestaanden
 Kinderen
 Kinderen

 Afscheid nemen Dag, datum, tijd
  Thuis

 Gedenken Dag, datum, tijd
  Uitvaartcentrum Dekker
  “De Binnenstad”
  Spoortstraat 6a, Den Helder

 Proosten  Dag, datum, tijd
 en omhelzen Horecagelegenheid, adres

Havenplein 3, 1781 AB  Den Helder

Behouden vaart!

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
allerliefste schat en mijn geweldige papa

Pieter Dekker
Hij is ...  jaar geworden.

 Echtgenote
 Kind

 Hond 

Datum

Havenplein 3
1781 AB  Den Helder

Pieter is thuis, waar je iedere dag tussen UUR EN UUR 
welkom bent om afscheid van hem te nemen.

De crematie zal plaatsvinden op DAG, DATUM om UUR in 
Crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3, Schagen.
Na afloop komen we samen bij ons thuis om te proosten
op het leven van Pieter.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen
kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen.


