Inspiratie en informatie
rondom overlijden
Wanneer een naaste overlijdt gaat dit altijd gepaard met verdriet. Rouwen is voor
iedereen anders, maar altijd een gevoelige kwestie. In het geval van overlijden
komen er veel emoties los en moet er, soms onverwacht, veel worden geregeld.
Op Mensenlinq.nl staan verhalen over mensen, emoties en praktische zaken
waarmee je te maken kunt krijgen rondom overlijden.

Familieberichten
Vaak is er in korte tijd veel te regelen en moeten er
verschillende keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld
over het plaatsen van een familiebericht. Een familie
bericht plaatsen is een gevoelige zaak, het gaat
immers altijd over het verlies van een naaste, familie,
vriend of kennis. Vaak is het voor de naaste omgeving

van de overledene belangrijk dat het overlijden bekend
wordt gemaakt. Ook een ondersteunende advertentie
levert een waardevolle bijdrage aan de verwerking
van een verlies. Kennisgeving kan op een eenvoudige
manier via familieberichten.nl.

PROMINENT

€ 795,-

BASIS

€ 695,-

Wat voor een rups het einde der wereld is,
is voor een vlinder het begin . . .

“en door zijn striemen is ons genezing geworden”
Jes. 53 : 5b
Na een lang leven en een gelukkig huwelijk is
in vrede met God ontslapen mijn man, onze vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Ing. Willem-Jan Jansen
echtgenoot van Mieke Visser

Lobke te Schuur-Bouw
In de leeftijd van 63 jaar

Dirk te Schuur

Grebbeberg veteraan,
drager Verzetsherdenkingskruis
* 13 oktober 1935

Mijn lieve levenslustige vrouw, onze sterke moeder en
onze fantastische oma, heeft na een moedige strijd
haar vrijheid weer hervonden.

Laura & Maurits
Kim

† 16 maart 2012

Mieke
Kees en Harriet
Daan en Wilma
Willemarijn en Joris
Pierre
Hanna
Judith en Jasper
Elise en Lianne

Emma en Mees
Robyn
Jan en Angelique
Lucas, Merel
Marja en Willem
Bergen, 12 januari 2012

Lobke is thuis, waar u maandag 16 januari van 19.00 tot 20.00
uur gelegenheid heeft om afscheid van haar te nemen.
De plechtigheid voorafgaand aan haar crematie vindt plaats
dinsdag 17 januari in de Schelpenzaal van het crematorium
aan het Zandpad in Bergen aan Zee.

Correspondentieadres:
Nieuweweg 116 B
1054 CN Harderwijk

Gelegenheid tot condoleren maandagavond thuis en
dinsdag na de plechtigheid in de condoleanceruimte van
het crematorium.

Gelieve geen bezoek aan huis.
De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op
dinsdag 20 maart om 13.15 uur in de Grote Kerk
te Wageningen, waarna de begrafenis omstreeks
14.30 uur zal plaatsvinden op de Algemene
begraafplaats aan de Oude Diedenweg 64,
6704 AD te Wageningen.
Voorafgaand is er in de aula van het crematorium
nog van 13.00 tot 13.15 uur gelegenheid om
afscheid van Willem-Jan te nemen.
Condoleren na de begrafenis in
Hotel “Nol in ’t Bosch”, Hartenseweg 60,
6704 PA te Wageningen, vanaf 15.15 uur
Indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te zenden,
wilt u dan deze advertentie als zodanig
beschouwen.
86x257mm

Zij die Lobke hebben gekend, maar onverhoopt geen
kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze annonce als
zodanig te beschouwen.
86x192mm

BESCHEIDEN

€ 495,-

Elke dag is een mooie dag
om een nieuwe reis te beginnen.
Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn vrouw
is overgegaan in dierbare herinneringen.

Jannie van Dam-Heus

EENVOUD

€ 180,- / 395,-*

Zijn humor heeft hij tot het laatst niet verloren.
Helaas heeft hij met al zijn levenslust en wilskracht
deze strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven
nemen wij afscheid van onze buurman

Herman Kleins

24 januari 1941 – 3 november 2012
Onze dank gaat uit naar het team van St. Janshof
voor hun inzet en goede zorg.

Martin
Anneke
Marco
Grijpskerk, 17 april 2015

Frans van Dam
Kinderen en kleinkinderen

86 x 62mm

De uitvaartdienst zal worden gehouden in de Antoniuskerk
te Finsterhuizen op donderdag 8 november om 11.00 uur.
Aansluitend zullen wij Jannie naar haar laatste rustplaats
begeleiden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren.
Jannie hield van bloemen.

86x127mm

Hoe werkt het?
Voor een optimaal bereik kunnen wij uw familiebericht
in een combinatie van dag-, week en/of nieuwsbladen
plaatsen.
Een combinatie bestaat uit 1 dagblad + 2 nieuws- of
weekbladen, of 2 dagbladen.
Uw advertentie wordt zonder extra kosten ook op
Mensenlinq.nl geplaatst en, indien beschikbaar, op de
website(s) van de dag-, week-, en/of nieuwsbladen van
de gekozen combinatie.
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en er wordt
geen kleurtoeslag berekend.

Voorbeeld combinatie A (Súdwest-Fryslân)
Weekblad 1
(bv. Bolswards
Nieuwsblad)
Weekblad 2
(bv. Sneeker
Nieuwsblad)

Dagblad
(bv. Leeuwarder
Courant)

Voorbeeld combinatie B (Súdwest-Fryslân)

Dagblad 1
(bv. Leeuwarder
Courant)

Dagblad 2
(bv. Friesch
Dagblad)

* Formaat eenvoud is ook mogelijk met keuze uit 2 weekbladen of 1 dagblad. Tarief is 180,- inclusief btw

Verspreidingsgebied
Op familieberichten.nl kunt u eenvoudig uw combinatie van titels samenstellen.
Voor dezelfde prijs kunt u uw advertentie in meerdere titels plaatsen. Wilt u alleen
in 1 of 2 nieuws- en/of weekbladen adverteren of alleen in 1 dagbladtitel? Dan is er
een mogelijkheid om een kleine advertentie tegen een gereduceerd tarief te
plaatsen.
U kunt een rouwadvertentie zelf maken of laten maken. We helpen u graag.

Noorderkrant
Nieuwe Dockumer Courant
Eemsbode
Franeker
Courant

Westerkwartier

Feanster

Groninger Gezinsbode
Groninger
/Harener
Weekblad
Gezinsbode

Huis aan Huis
Leeuwarden

Harener
Weekblad
Drachtster
Courant

HSkrant

Streekblad

Roder
Journaal
Veendammer

Bolswards
Nieuwsblad

Heerenveense
Courant

Asser Courant
Nieuwe
Ooststellingwerver

Sneeker
Nieuwsblad

Kanaalstreek

Jouster Courant
Balkster
Courant

Stellingwerf
Westervelder
Westervelder Wolder
Courant

Krant van
Midden-Drenthe

Emmer Courant

Steenwijker Courant

De Noordoostpolder

Meppeler
Courant

Staphorster

Flevopost
Lelystad

Flevopost
Dronten

Hoogeveensche
Courant
Wolder
Courant

Coevorder
Courant

Combinatie titels
Het plaatsen van een familiebericht kan in combinatie
met meerdere titels voor dezelfde prijs.
Wilt u adverteren in alleen 1 of 2 nieuws- en/of
weekbladen of in 1 dagblad, is dat uiteraard ook
mogelijk. Het kleinste formaat kunt u tegen een
gereduceerd tarief plaatsen.
Kijk voor de verschillende mogelijkheden op
familieberichten.nl en de bijbehorende prijzen of bel
met onze afdeling Familieberichten.

Zelf uw advertentie online opmaken of
laat deze opmaken door ons team
Een advertentie kunt u eenvoudig zelf online
ontwerpen op familieberichten.nl. Wilt u liever gebruik
maken van onze professionals om een waardevolle
advertentie op te maken? We helpen u graag!
Via familieberichten.nl geeft u uw wensen door en wij
stellen de advertentie voor u op.

Of u mailt de gewenste tekst en eventueel een foto of
afbeelding en wij gaan aan de slag. Voor het aanleveren
maken wij gebruik van verschillende mailadressen:

Emailadressen:
Leeuwarder Courant

lc@familieberichten.nl

Dagblad van het Noorden

dvhn@familieberichten.nl

Friesch Dagblad

fd@familieberichten.nl

Nieuws- en weekbladen

weekbladen@familieberichten.nl

Kiest u voor meerdere titels? Mail dan uw opdracht in
één mail naar de eerst sluitende titel.
Iedere opdracht wordt bevestigd met een voorbeeld,
de plaatsingsinformatie en de kosten. De
verschijningsdagen en sluitingstijden vindt u in de
portfolio Familieberichten Mediahuis Noord.

Contactgegevens
Meer informatie? We helpen u graag. Neem vrijblijvend
contact op met ons team Familieberichten:
T: 088 – 800 5700
Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag 8.30 tot 16.30 uur en op zon- en feestdagen
van 15.30 tot 16.30 uur.

Portfolio familieberichten Mediahuis Noord
Titel

dag van verschijning

sluitingstijd

sluitingstijden maandag
Opr. Steenwijker Courant HAH

dinsdag

ma. 09.30

Het Westerkwartier

dinsdag

ma. 11.00

Roder Journaal

dinsdag

ma. 11.00

Asser Courant

dinsdag

ma. 11.00

Coevorden HAH

dinsdag

ma. 11.00

Emmer Courant

dinsdag

ma. 11.00

dinsdag / woensdag

ma. 11.00

Meppeler Courant HAH

dinsdag

ma. 12.00

De Staphorster

dinsdag

ma. 12.00

De Stellingwerf HAH

dinsdag

ma. 12.00

Nieuwe Ooststellingwerver HAH

dinsdag

ma. 12.00

Nieuwsblad Noordoost Friesland

dinsdag

ma. 14.00

Groninger Gezinsbode

woensdag

di. 09.00

Franeker Courant

woensdag

di. 09.00

HS-krant

woensdag

di. 09.00

Flevopost Dronten & Lelystad

woensdag

di. 09.00

Huis aan Huis

woensdag

di. 09.00

Veendammer

woensdag

di. 10.00

Streekblad

woensdag

di. 10.00

Kanaalstreek

woensdag

di. 10.00

Eemsbode

woensdag

di. 10.00

Noorderkrant

woensdag

di. 10.00

Noordoostpolder

woensdag

di. 11.00

Nieuwe Dockumer Courant

woensdag

di. 11.00

Drachtster Courant

woensdag

di. 11.00

Krant van Midden Drenthe

woensdag

di. 13.00

Westervelder Wolder Courant

woensdag

di. 13.00

Hoogeveensche Courant HAH

woensdag

di. 14.00

Heerenveense Courant

donderdag

wo. 11.00

Jouster Courant

donderdag

wo. 11.00

Sneeker Nieuwsblad

donderdag

wo. 11.00

Bolswards Nieuwsblad

donderdag

wo. 11.00

Balkster Courant

donderdag

wo. 11.00

De Stellingwerf ABO

donderdag

wo. 13.00

Nieuwe Ooststellingwerver ABO

donderdag

wo. 13.00

vrijdag

do. 14.00

Feanster

sluitingstijden dinsdag

sluitingstijden woensdag

sluitingstijden donderdag
Nieuwsblad Noordoost Friesland

sluitingstijden Dag- en Nieuwsbladen
Leeuwarder Courant

ma. - zat.

zo. - vr. 16.00

Dagblad van het Noorden Groningen

ma. - zat.

zo. - vr. 16.00

Dagblad van het Noorden Drenthe

ma. - zat.

zo. - vr. 16.00

Friesch Dagblad

ma. - zat.

zo. - vr. 16.00

ma./vr.

ma./vr. 08.30

ma./wo./vr.

zo./di./do. 16.30

Hoogeveensche Courant ABO
Meppeler Courant & Opr. Steenwijker Courant ABO

