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God keek rond in zijn tuin
en zag een lege plaats.
Toen keek hij neer op onze aarde
en zag jouw moe gelaat.
Hij deed zijn armen om je heen
en nam je mee om uit te rusten.

Truus Janssen-Heldens
echtgenote van

Henk Janssen †

Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
in de leeftijd van 88 jaar.

Overloon, Marc en Lenie
Geert en Cindy

Venray, Lotte en Remco
Timon
Tom

Oostrum, Michelle en Theo
lize
Desiree

Tot aan het einde toe heb je voor ons gezorgd, 
nu gaan we verder zonder jou. 

Mariska van Loon-Verstegen
echtgenote van

John Verstegen †

* 5 augustus 1962                         † 17 april 2018

Ruben
Miranda en Rob
Kleinkinderen

Correspondentieadres:
Kalverstaat 7, 5845 RH Venray

Verdrietig hebben we samen afscheid genomen 
van onze lieve mam en oma op donderdag 
19 april in het crematorium Boschhuizen.

familieberichten online

Van den Munckhof biedt u nu ook de 
mogelijkheid om uw familieberichten online 
te plaatsen, al dan niet in combinatie met 
Peel en Maas. Het voordeel is dat u minder 
tijdafhankelijk bent met het plaatsen van 
uw bericht. Daarnaast is er nog altijd de 
mogelijkheid uw advertentie op Peel en Maas 
TV te publiceren. De advertentie zal minimaal 
een week op onze website blijven staan zodat 
ook mensen achteraf geïnformeerd worden.

Rouwadvertenties

Geboorteadvertenties

Trouwadvertenties

Jubilea

Prijzen:

Peel en Maas en www.peelenmaasvenray.nl
Formaatprijs Peel en Maas + € 25,00

Alleen www.peelenmaasvenray.nl € 96,00
Alleen Peel en Maas TV € 67,50/dag

Peel en Maas en Peel en Maas TV
Formaatprijs Peel en Maas + € 50,63
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