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Associatie Uitvaartverzorging

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

01 – blanco - brief

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

01 – blanco - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

01 – blanco - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

01 – blanco - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

01 – blanco - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

01 – blanco - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerphome

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium. Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 

gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

02 – grijs kader - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

02 – grijs kader - kaart

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

02 – grijs kader - vierkante kaart

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

02 – grijs kader - koffi
etafelkaartje

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

02 – grijs kader - prent

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

02 – grijs kader - dankbetuiging

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

03 – krijtkader m
et † - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

03 – krijtkader m
et † - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

03 – krijtkader m
et † - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

03 – krijtkader m
et † - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

03 – krijtkader m
et † - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

03 – krijtkader m
et † - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen, 
aan de koffietafel in 

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

04 – pictogram
 - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

04 – pictogram
 - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

04 – pictogram
 - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

04 – pictogram
 - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

04 – pictogram
 - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

04 – pictogram
 - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932         † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

05 – bankje - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

05 – bankje - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

05 – bankje - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

05 – bankje - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

05 – bankje - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

05 – bankje - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard  zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van  werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw,  onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij boven vermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - vierkante kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - koffietafelkaartje

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - prent

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

06 – roodborstje - dankbetuiging

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

07 – grijze roos kader - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

07 – grijze roos kader - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

07 – grijze roos kader - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

07 – grijze roos kader - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

07 – grijze roos kader - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

07 – grijze roos kader - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij boven-
vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

08 – duif - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

08 – duif - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

08 – duif - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

08 – duif - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

08 – duif - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

08 – duif - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang 
leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum 
van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te 
nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

09 – grijze baan herfstblad - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

09 – grijze baan herfstblad - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

09 – grijze baan herfstblad - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

09 – grijze baan herfstblad - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

09 – grijze baan herfstblad - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

09 – grijze baan herfstblad - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 
uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder-
vonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

10 – duinen - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

10 – duinen - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

10 – duinen - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

10 – duinen - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

10 – duinen - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

10 – duinen - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om na de crematie 
deel te nemen aan de koffietafel in 

Restaurant 
Het Groen Koffiehuis

Heuvel 23 te Geldrop.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

11 – letters - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

11 – letters - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

11 – letters - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

11 – letters - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

11 – letters - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

11 – letters - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium. Je handen hebben voor ons gewerkt.

Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

12 – m
eeuw

 - kaart

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

12 – m
eeuw

 - vierkante kaart

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

12 – m
eeuw

 - koffi
etafelkaartje

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

12 – m
eeuw

 - prent

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

12 – m
eeuw

 - dankbetuiging

Annie van Dijk-Baetsen
1 januari 1932   –   12 mei 2013

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

13 – bootje - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

13 – bootje - kaart

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

13 – bootje - vierkante kaart

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

13 – bootje - koffi
etafelkaartje

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

13 – bootje - prent

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

13 – bootje - dankbetuiging

 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange 
lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat 
altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA 
bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk

Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

14 – schelpen - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

14 – schelpen - kaart

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

14 – schelpen - vierkante kaart

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

14 – schelpen - koffi
etafelkaartje

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

14 – schelpen - prent

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

14 – schelpen - dankbetuiging

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

15 – bospad herfst - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

15 – bospad herfst - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

15 – bospad herfst - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

15 – bospad herfst - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

15 – bospad herfst - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

15 – bospad herfst - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, januari 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

16 – bospad zom
er - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

16 – bospad zom
er - kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

16 – bospad zom
er - vierkante kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

16 – bospad zom
er - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013 volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

16 – bospad zom
er - prent

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegen heid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

16 – bospad zom
er - dankbetuiging

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

17 kapel - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

17 kapel - kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

17 kapel - vierkante kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

17 kapel - koffi
etafelkaartje

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

17 kapel - prent

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

17 kapel - dankbetuiging

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

18 tegenlicht - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

18 tegenlicht - kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

18 tegenlicht - vierkante kaart

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

18 tegenlicht - koffi
etafelkaartje

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

18 tegenlicht - prent

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

18 tegenlicht - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

19 – byzantijns - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

19 – byzantijns - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

19 – byzantijns - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

19 – byzantijns - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

19 – byzantijns - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

19 – byzantijns - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 
te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

20 – bom
en in nevel - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

20 – bom
en in nevel - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

20 – bom
en in nevel - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

20 – bom
en in nevel - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

20 – bom
en in nevel - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

20 – bom
en in nevel - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

21 – beeld - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

21 – beeld - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

21 – beeld - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

21 – beeld - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

21 – beeld - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

21 – beeld - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 
150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crema-
torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat 
wij ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

22 – engel - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

22 – engel - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

22 – engel - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

22 – engel - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

22 – engel - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

22 – engel - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokker weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het cremato rium, 
waar gelegenheid is tot schrif telijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaart centrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crema torium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van 

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel 
te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant 
Waalwijk
Burgemeester Van de 
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

23 – rode roos kader - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

23 – rode roos kader - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

23 – rode roos kader - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

23 – rode roos kader - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

23 – rode roos kader - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

23 – rode roos kader - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is 
rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

24 – m
agnolia roze - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

24 – m
agnolia roze - kaart

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

24 – m
agnolia roze - vierkante kaart

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

24 – m
agnolia roze - koffi

etafelkaartje

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

24 – m
agnolia roze - prent

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

24 – m
agnolia roze - dankbetuiging

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

25 – m
agnolia w

it - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

25 – m
agnolia w

it - kaart

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

25 – m
agnolia w

it - vierkante kaart

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2

te Den Dungen.

25 – m
agnolia w

it - koffi
etafelkaartje

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

25 – m
agnolia w

it - prent

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

25 – m
agnolia w

it - dankbetuiging

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 

te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

26 – paardenbloem
 - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

26 – paardenbloem
 - kaart

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

26 – paardenbloem
 - vierkante kaart

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

26 – paardenbloem
 - koffi

etafelkaartje

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

26 – paardenbloem
 - prent

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

26 – paardenbloem
 - dankbetuiging

Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de 
Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’ 
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

27 – w
aterlelie - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

27 – w
aterlelie - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

27 – w
aterlelie - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

27 – w
aterlelie - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

27 – w
aterlelie - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

27 – w
aterlelie - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 18 mei om 9.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

28 – grieks ornam
ent - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

28 – grieks ornam
ent - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

28 – grieks ornam
ent - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma
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10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

28 – grieks ornam
ent - koffi

etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk
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Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013
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Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
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De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

28 – grieks ornam
ent - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
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Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven
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de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013
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koffietafel in
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Uitvaartverzorging IJmond &
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
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gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

28 – grieks ornam
ent - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, 
is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op donderdag 16 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30  uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
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De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat 
wij mochten ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

29 – zonnebloem
 - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
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Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

29 – zonnebloem
 - kaart

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma
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de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat 
wij mochten ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013
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H. Hartplein 2 te Den Dungen.
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
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29 – zonnebloem
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

29 – zonnebloem
 - prent

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat 
wij mochten ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat 
wij mochten ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

29 – zonnebloem
 - dankbetuiging

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en 
oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932 † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
 Marcel, Wesley

Ineke en Piet
Loes en Harrie

Weert: Hans en Marijke van Dijk
 Ronnie
 Iris
 Marloes

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in 
de Lumenzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat 
wij mochten ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

30 – orchidee - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

30 – orchidee - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

30 – orchidee - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

30 – orchidee - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

30 – orchidee - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

30 – orchidee - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken 
stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal van 
crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 
crematorium, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag 
van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van 
coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn

met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Samenkomst in de ontvangkamer van het 

schriftelijk condoleren. 

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

31 – chrysant - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

31 – chrysant - kaart

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

31 – chrysant - vierkante kaart

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

31 – chrysant - koffi
etafelkaartje

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

31 – chrysant - prent

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

31 – chrysant - dankbetuiging

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een 
samenzijn met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 
te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

32 – saxofoon - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

32 – saxofoon - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

32 – saxofoon - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

32 – saxofoon - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

32 – saxofoon - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

32 – saxofoon - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. 
Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en 
vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

 Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen

Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met 
de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

33 – piano - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

33 – piano - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

33 – piano - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

33 – piano - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

33 – piano - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

33 – piano - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crema torium, waar gelegenheid is 
tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaart centrum van coöperatie DELA bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn 
met de familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

34 – vlinder - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

34 – vlinder - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

34 – vlinder - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

34 – vlinder - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

34 – vlinder - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

34 – vlinder - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

35 – gerst - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

35 – gerst - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

35 – gerst - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

35 – gerst - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

35 – gerst - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

35 – gerst - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur in 
de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

36 – koolm
ees - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

36 – koolm
ees - kaart

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

36 – koolm
ees - vierkante kaart

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

36 – koolm
ees - koffi

etafelkaartje

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

36 – koolm
ees - prent

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

36 – koolm
ees - dankbetuiging

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten ondervinden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel bij 

‘Boer Goossens’
H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

37 – kaarsen - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

37 – kaarsen - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

37 – kaarsen - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

37 – kaarsen - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

37 – kaarsen - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

37 – kaarsen - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg 
bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het 
teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* Eindhoven, 1 januari 1932
† Eindhoven, 12 mei 2013

Piet van Dijk

Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei 
om 10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 
tot 19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het hartelijke medeleven dat wij mochten 
ondervinden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen 
aan de koffietafel bij 

‘Boer Goossens’

H. Hartplein 2 te Den Dungen.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

38 – schaapjes - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

38 – schaapjes - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

38 – schaapjes - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

38 – schaapjes - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

38 – schaapjes - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

38 – schaapjes - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken 
en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
* Eindhoven, 1 januari 1932            † Eindhoven, 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Arnhem: Kees en Jannie van Dijk
Marcel, Wesley
Ineke en Piet
Loes en Harrie

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele gen-
heid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd voor een samenzijn met de 
familie in het

Musis Sacrum

Leenderweg 67 te Eindhoven.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

39 – zonsondergang - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

39 – zonsondergang - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

39 – zonsondergang - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

39 – zonsondergang - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

39 – zonsondergang - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

39 – zonsondergang - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij 
boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij onder vonden rond het 
overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

40 – brug - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

40 – brug - kaart

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

40 – brug - vierkante kaart

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

40 – brug - koffi
etafelkaartje

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

40 – brug - prent

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

40 – brug - dankbetuiging

We kunnen groot zijn, en toch vol liefde.
Vol compassie en toch rustig leven.
Leven is als de snaren van een instrument.
Niet te strak, maar ook niet te los.

Diep bedroefd, maar berustend in het feit dat hij na liefde volle 
verzorging door zijn dier baren rustig en vredig is heen gegaan, 
geven wij kennis van het overlijden van onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baeten
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baeten

Geldrop: Arjan en Eveline van Dijk
Bert en Chantal, Fenne, Lise

 Bep

Best: Sandra en Paul van Dijk
Willem en Marion, Nicole, Johan

12 mei 2013
De Haven 52, 5627 DV  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegen heid is tot schriftelijk condoleren.

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaart centrum bij boven vermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij 
ondervonden rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

41 – gekleurde vlakken - brief

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

41 – gekleurde vlakken - kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

41 – gekleurde vlakken - vierkante kaart

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

41 – gekleurde vlakken - koffi
etafelkaartje

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

41 – gekleurde vlakken - prent

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

41 – gekleurde vlakken - dankbetuiging

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker-
weg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld 
crematorium.

Wij danken u voor al het lieve medeleven dat wij ondervonden 
rond het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen
aan de koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Klokkenlaan 55 te Waalwijk.

volgende ontwerpvorige ontwerp

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

1-42 keltisch (346x230)

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na 
een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur in de Luxzaal 
van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid is tot 
schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in het uitvaart-
centrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

42 – keltisch - brief

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

42 – keltisch - kaart

1-42 keltisch (346x230)

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

42 – keltisch - vierkante kaart

1-42 keltisch (346x230)

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

42 – keltisch - koffi
etafelkaartje

1-42 keltisch (346x230)

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

42 – keltisch - prent

1-42 keltisch (346x230)

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

42 – keltisch - dankbetuiging

1-42 keltisch (346x230)

Wij danken u voor al uw medeleven en belangstelling dat wij ondervonden rond 
het overlijden van

Annie van Dijk-Baetsen
Het heeft ons erg goedgedaan.

Piet van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

Schijndel, mei 2013

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de 
koffietafel in

Hotel Restaurant Waalwijk
Burgemeester Van de Klokkenlaan 55 

te Waalwijk.

vorige ontwerp speciale rouwkaarten

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932 † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

speciale uitvoeringen rouw
kaart - verticaal

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 

zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 

werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 

onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen

echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1930   † 29 april 2010

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk

Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk

Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 5 mei om 

10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 

Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 

gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur 

in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

vorige ontwerp fotocollectie

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

speciale uitvoeringen rouw
kaart - horizontaal

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 

zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 

werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 

onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen

echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1930   † 29 april 2010

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk

Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk

Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 5 mei om 

10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 

Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 

gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur 

in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1930 † 29 april 2010

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 5 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 

zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 

werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 

onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen

echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1930   † 29 april 2010

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk

Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk

Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 5 mei om 

10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 

Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 

gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur 

in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

vorige ontwerp fotocollectie

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging



Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

101 – fotobrief 1

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

speciale rouwkaarten home
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

102 – fotobrief 2

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

speciale rouwkaarten home

Uitvaartverzorging IJmond &
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Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard 
zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van 
werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Annie van Dijk-Baetsen
echtgenote van

Piet van Dijk

* 1 januari 1932                      † 12 mei 2013

Eindhoven: Piet van Dijk

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 
10.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar 
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Annie op vrijdag 17 mei van 19.00 tot 
19.30 uur in het uitvaartcentrum bij bovenvermeld crematorium.

 
fotoprenten

model A model B model C

model D model E model F

model G model H

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

 Nel

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 17 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokkerweg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op donderdag van 19.00 tot 19.30 uur in 
het uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Wij zijn dankbaar dat hem veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn 
gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en 
zorgen, is rustig en vredig ingeslapen mijn lieve man, onze vader en opa

Piet van Dijk
echtgenoot van

Annie van Dijk-Baetsen

Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Eindhoven: Annie van Dijk-Baetsen

Amsterdam: Franca en Jan van Dijk
Jo en Piet, Chantal, Nicole

Nijmegen: Theo en Wilma van Dijk
Sandra en Erik, Paul

12 mei 2013
Boschdijk 1, 5627 TG  Eindhoven

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 18 mei om 10.30 uur 
in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony Fokker weg 150 te 
Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar gelegenheid 
is tot schriftelijk condoleren. 

U kunt afscheid nemen van Piet op vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur in het 
uitvaartcentrum van coöperatie DELA bij bovenvermeld crematorium.

speciale rouwkaarten home

Uitvaartverzorging IJmond &
Associatie Uitvaartverzorging




