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Peter was charmant, 
doelgericht en leefde 
als man van de wereld. 

Maar boven alles was hij er 
voor z’n kinderen. Zij beteken-
den alles voor hem! Zijn hele 
wereld! Het ging hem goed. 
Hij zat vol plannen voor jaren! 
En toen werd ineens alles 
anders...  
Peter de Graaf, negenen-
twintig jaar geleden werd hij 
geboren en hij groeide op tot 
een jongen met een uitzon-
derlijk talent op het gebied 
van ICT. Zijn talent viel op en 
het duurde dan ook niet lang 
voordat hij een topbaan kreeg 
bij een multinational. Zo kwam 
het dat hij al op 20-jarige leef-
tijd een appartement kocht 
in Amsterdam-Zuid. In die 
periode ontmoette hij Aïsha 
en ze gingen samenwonen. 
Niet lang daarna kregen ze 
twee zonen en een dochter. 

En Peter? Hij was er onvoor-
waardelijk voor z’n kinderen... 
Hij smeerde ‘s ochtends hun 
boterhammen en maakte 
bakjes met fruit klaar voor 
school. Aan het eind van de 
dag was hij er ook weer om ze 
te verzorgen en naar bed te 
brengen. Boven alles hadden 
ze altijd zoveel lol! Maar, tussen 
Peter en Aïsha boterde het 
niet meer en een jaar geleden 
gingen ze ieder hun eigen 
weg. Vanaf dat moment leefde 
Peter zijn leven binnen de 
Jetset! Hij kocht chique hor-
loges en een peperdure auto. 
Hij hield van dansen en ging 
daarom graag naar feestweek-
enden op Ibiza… Peter leefde 
razendsnel! Hij was Man of the 
World, on Top of his World! 
Avontuurlijk, standvastig, ei-
genwijs! Waar hij kwam, daar 
liet hij wat achter. Hij was er en 
zorgde voor leven! Altijd! 

Maar Peter had ook die kwets-
bare kant. Vaak was hij een-
zaam, ondanks al die mensen 
om hem heen. 
Hij was helemaal alleen toen 
hij in z’n slaap overleed. Ne-
gentwintig jaar is hij gewor-
den. 
Veel te jong, veel te vroeg.

In opdracht van de familie 
geschreven

Blijvend in herinnering
We willen hen die we moeten missen blijven herinneren. Met een HerinnerHen 
houdt u het verhaal van uw overleden dierbare levend.  Mensenlinq plaatst hun 
verhaal en foto in een dag- of weekblad van uw keuze en ook op de site van 
Mensenlinq. 

Opdat ze niet vergeten worden helpen wij hen te herinneren



Hoe komt u in aanmerking voor een 
HerinnerHen?
Ieder levensverhaal is het waard om verteld te worden. 
Om in aanmerking te komen voor het laten maken van 
een HerinnerHen dient er een hoofd rouwadvertentie 
geplaatst te zijn in Dagblad van het Noorden, 
Leeuwarder Courant of één van de weekbladen van 
NDC mediagroep. 
 
Hoe komt een HerinnerHen tot stand?
U kunt contact opnemen met één van de schrijvers of 
met Fedde Kingma van Mensenlinq voor het maken 
van een afspraak. Tijdens een (telefonisch) gesprek zal 
de schrijver verhalen en herinneringen verzamelen die 
de leidraad voor de HerinnerHen zullen zijn. U ontvangt 
via de mail het concept en krijgt eenmaal de 
gelegenheid aanpassingen door te geven. Na uw 
goedkeuring wordt de HerinnerHen opgemaakt. Graag 
ontvangt de schrijver per mail een foto van uw dierbare. 
Deze wordt in zwart-wit geplaatst in de HerinnerHen. 

Wat zijn de kosten voor een  
HerinnerHen?
De kosten voor het schrijven, opmaken en plaatsen in 
de krant van uw keuze variëren van €175,- tot €250. De 
plaatsingsdatum kan dan niet met zekerheid worden 
vastgesteld. Dit hangt mede af van de hoeveelheid 
overlijdensadvertenties. Voor plaatsing op een 
specifieke datum worden € 175,- extra kosten in 
rekening gebracht. De genoemde bedragen zijn 
inclusief btw.
 
U kunt ons via onderstaande gegevens bereiken. 
Samen met u bespreken we graag de keuzes en 
mogelijkheden. 

Hartelijke groeten,
 
Fedde Kingma, Roulien van der Woude,  
Manon Snoeker, Monica Jorna, Ella van Halderen,  
Petra van Dijk

Roulien van der Woude - Levensschrijver
E: info@levensschrijver.nl

T: 06 - 46022222

Manon Snoeker Uitvaartbegeleiding
E: info@manonsnoeker.nl

T: 06 - 29586967

Monica Jorna – 
Ceremonica
E: info@ceremonica.nl

T: 06 - 52667716

Ella van Halderen –  
Mare - sprekers bij uitvaarten
E: ellavanhalderen@gmail.com

T: 06 - 12375557

Petra van Dijk –  
Wiis uitvaartservice  & nabestaandenzorg
E: info@wiis.nu

T: 06 - 20669882

Fedde Kingma - Mensenlinq
E: Fedde.kingma@ndcmediagroep.nl

T: 06 - 51154961


