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Bericht van overlijden
Helaas moeten wij u, via deze extra nieuwsbrief,
meedelen dat afgelopen zondag 26 april, na een
korte periode van ziek zijn, in de leeftijd van 81 jaar is
overleden

Piet (Peter) Verbeek

door middel van een ‘drive-through condoleance’.
Dit betekent dat u met de auto langs de ingang van
het Monuta-gebouw langs kunt rijden en daar, vanuit
de gesloten auto, afscheid kunt nemen van hem en
de familie (op afstand) kunt condoleren.
De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.
Enkele weken geleden moest Piet, via crisisopvang,
worden opgenomen in bij Eldenstaete (Pleyade –
Elden/Arnhem). Daarna namen zijn krachten snel af
en kreeg hij afgelopen zondag de eeuwige rust.
Het waren voor hem en de naaste familieleden erg
zware weken, omdat hij geen bezoek mocht hebben
i.v.m. de Coronarichtlijnen.

Komt tot mij, allen
die vermoeid en
belast zijn, en ik
zal je rust geven.
(Mattheüs 11:28)

Piet is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Monuta, Harderwijkerweg 5a te Dieren.
Op zaterdag 2 mei, tussen 11.30 en 12.00 uur, is er
hier gelegenheid om afscheid van hem te nemen

Wij leven mee met zijn vrouw Dinie en zijn
(klein)kinderen Pieter-Jan en Marianne, Marte, Jet,
Johan en Judy en wensen hen heel veel sterkte de
komende tijd.
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Erehaag
A.s. zaterdag zal om 13.00 uur de afscheidsdienst
worden gehouden in de Petruskerk te Spankeren.
Hier zal slechts een beperkt aantal genodigden
aanwezig kunnen zijn. Daarna zal hij worden
begraven op het kerkhof in Ellecom.

voor hem vormen langs de Kerkweg/Overweg,
met inachtneming van de richtlijnen en de 1,5 m
afstand. Gemeenteleden die daar aan mee willen
doen zijn welkom en worden verzocht om uiterlijk
om 13.45 uur bij de kerk aanwezig te zijn.

Om hem toch de laatste eer te kunnen bewijzen
willen we na afloop van de dienst een erehaag

Bij de familie is het niet bekend gemaakt dat we
een erehaag vormen.

Foto links van Piet Verbeek is genomen tijdens zijn afscheid als administrateur van onze gemeente op 26-1-2020.
Foto rechts zijn geliefde Middachterallee in lentetooi, waar hij als kind al zo van hield.
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Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail:
herv.gemeentespankeren@ziggo.nl
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