Stella van der Lugt aan Peter Fakkeldij

13 november om 13:16 ·
Thought about you when I saw this video
Vertaling bekijken

Neil Young - Heart Of Gold
Live from 1971. Neil digs around in his pockets trying to find the right harp and then plays a
new song...Heart of Gold.
youtube.com
Reactie Delen
2 personen .

John Zijlstra aan Peter Fakkeldij

12 november om 21:21 ·
...Petertje...maf dat je r niet meer bent...en je straalde nog zo, je had er nog zo veel zin
in...xxx...
Reactie
Annemieke Horn .

Monique Fakkeldij aan Peter Fakkeldij

8 november om 21:45 · Amsterdam ·
Nou, nog èèn laatste update dan van (voor?) Peter Fakkeldij;
We hebben gehuild, we hebben gejoeld, we hebben gelachen en geklapt. We hebben naar je
foto's gekeken en naar je kist en we hebben je uitgezwaaid en de trossen losgegooid naar wie
weet waar. Dag lieve Peter!
Op www.angoramuis.nl is een herdenkingspagina gemaakt. Daar komen o.a. de foto's op die
zijn getoond tijdens de crematieplechtigheid en, voor diegene die de plechtigheid hebben
gemist, een videoregistratie van ...
Meer weergeven

www.angoramuis.nl | Voor grote en kleine mensen
HOME Peter Fakkeldij is Dinsdagochtend 3 november 2015 om 3.34 uur overleden.. We
hopen jullie in de loop van woensdagavondavond (na18.00) meer te kunnen vertellen hoe
e.e.a. verder gaat .. Groet van Pippa Joppe en Marie-jose Danslessen voor grote en kleine
mens…
angoramuis.nl
Reactie Delen
17 personen .

Nog 8 weergeven
Wilbert Boeijen Ja, nog bedankt Monique. Het was een mooi en goed afscheid.
· Beantwoorden · 9 november om 8:42
Annette Petersen Lieve Monique, JA! een heel goed afscheid op alle fronten. BIG HUG
· Beantwoorden · 9 november om 16:02
Anja Janssen Xxx xxx xxx

· Beantwoorden · 12 november om 3:32
John Zijlstra ...allemaal heel veel sterkte gewenst met dit verlies...
· Beantwoorden · 2 · 12 november om 21:11

Monique Fakkeldij heeft gereageerd · 1 antwoord

Monique Krebber heeft 2 nieuwe foto's toegevoegd.

7 november om 21:38 ·
Proost.. Voor jou Peter Fakkeldij..

Reactie Delen
Renée van Duinkerken en 5 anderen .

Michelle de Boer Proost
· Beantwoorden · 1 · 7 november om 21:38
Tina de Haas Sterkte meis!! Enne proost!
· Beantwoorden · 1 · 8 november om 9:14
Rob Weiss proost op Peter Fakkeldij
· Beantwoorden · 1 · 8 november om 10:56

Ron Scheffer

6 november om 21:34 · YouTube ·
De eerste vrijdagavond bij de Volleybal zonder Peter Fakkeldij in ons midden. Dat was wel
even slikken. Morgen nemen we afscheid van je, maar ik luister nu nog even naar je in een
van de bandjes waarin je speelde. De greenhill travellers waarmee je ook met een aantal leden
speelde tijdens jouw 50ste verjaardag.
We gaan je missen beste vent!

Greenhill Travellers - Fishermans blues
Greenhill Travellers www.facebook.com/pages/Greenhill-Travellers/149921231702009
www.greenhilltravellers.nl Artwork by: Marion Molier,…
youtube.com
Reactie Delen
4 personen .

Edith Terband ...alweer zo'n onverwacht verlies... sterkte!
· Beantwoorden · 6 november om 22:19

Peter Jan Parker met Peter Fakkeldij.

5 november om 16:06 · Bewerkt ·
Afgelopen maandag bereikte ons het verschrikkelijke nieuws dat Peter Fakkeldij, mens,
vader, echtgenoot, harde werker, bassist van de Green Hill Travellers en drummer van
Backbiter na een zenuwslopende week van wachten is overleden aan de gevolgen van een
hartaanval.

Ons verdriet hierover is met geen pen te beschrijven. Het laat een gat achter dat zich nooit
meer laat vullen. Peter speelde met ons in een band, en dat wil zeggen dat hij familie was
geworden. Zo werkt dat nou e...
Meer weergeven

Reactie Delen
Renée van Duinkerken, Hanz van der Hoeven, Rebecca Wildenburg en 82 anderen .
2 keer gedeeld

4 van de 61
Vorige weergeven
Tony Slug Jezus wat akelig. Sterkte,
· Beantwoorden · 1 · 6 november om 15:19
Rod Stoeltje Fakkeldij en deze, oude rakkers, gotver. diepe zucht.
· Beantwoorden · 1 · 7 november om 2:38
Lili Bell Verdrietig nieuws is dit. Heel veel sterkte allemaal!
· Beantwoorden · 1 · 7 november om 3:52

Ramzi Suudi Djeez, Jaro, heavy shite.. unsure-emoticon Mooi en liefdevol stuk trouwens..
gecondoleerd allen en heel veel sterkte..
· Beantwoorden · 1 · 7 november om 21:57

Carina van Kraay aan Peter Fakkeldij

5 november om 14:06 · Utrecht (stad) ·
Rust zacht Peter. Ik heb je leren kennen als n ontzettend lieve man, de wereld heeft meer
mensen zoals jij nodig. We zullen je missen. Heel veel sterkte gewenst voor zijn
nabestaanden. Ik hoop dat jullie elkaar tot troost kunnen zijn. X
Reactie

Monique Fakkeldij aan Peter Fakkeldij

4 november om 19:00 · Amsterdam ·
Koningsdag bij Checkpoint Charlie na het optreden van Backbiter. Eindelijk weer eens met
die bro naar de kroeg samen met Flo, zijn klusmaat en zwager.

Reactie Delen
16 personen .

Tanja Heintjes aan Peter Fakkeldij

4 november om 17:33 ·
Heel veel sterkte en kracht gewenst voor familie en vrienden.
Reactie

Damon Fries met Peter Fakkeldij en 3 anderen bij Checkpoint Charlie.

4 november om 3:53 · Amsterdam ·
RIP Peter Fakkeldij, we love you and miss you ....proost!
Vertaling bekijken

Reactie Delen
38 personen .

Karin Pronk kippenvel....
· Beantwoorden · 7 november om 2:25

Floris de Jong heeft een album gedeeld op de tijdlijn van Peter Fakkeldij.

3 november om 23:29 ·

+14
Reactie Delen
14 personen .

Monique Fakkeldij aan Peter Fakkeldij

3 november om 22:40 · Amsterdam ·
1983. Peter opgetuigd door giegelende meiden in de punktijd.
— met Peter Fakkeldij en Diane Bömers.

Reactie Delen
17 personen .

Estera V Dieren Door oa jou?
· Beantwoorden · 3 november om 22:48
Monique Fakkeldij Ja wat dacht je dan? Dat is me daarna nooit meer gelukt. wink-emoticon
· Beantwoorden · 3 november om 22:49 · Bewerkt
Stella van der Lugt Die ondeugende lach he!
· Beantwoorden · 4 november om 3:09

Monique Krebber met Peter Fakkeldij.

3 november om 21:29 ·

Lang geleden..

Reactie Delen
13 personen .

Wil Enz Geen spat veranderd....for ever young!
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 21:45

Monique Krebber heeft gereageerd · 1 antwoord

Tina de Haas Nee toch...die is toch gisteren gemaakt?? Toch???
· Beantwoorden · 4 november om 9:44

Monique Krebber heeft gereageerd · 3 antwoorden

Els Roemer aan Peter Fakkeldij

3 november om 17:33 ·
Was gezellig, toen je bij ons was voorjaar 2015.

Reactie Delen
5 personen .

Monique Fakkeldij

3 november om 14:08 · Amsterdam · Bewerkt ·
Lieve familie en vrienden van Peter Fakkeldij,
Peter is afgelopen nacht pas om een uur of drie van de apparatuur gehaald omdat we met zijn
allen besloten hadden om zijn organen ter donatie af te staan.Hij had dit vast nog wel gewild.
Omdat er dan onderzoeken plaats moeten hebben en orgaanontvangers en een operatieteam

opgezocht moeten worden duurde het allemaal een hele tijd. dat gaf ons de tijd om lang en
goed afscheid te nemen. We hebben daarbij de condoleances gelezen en d...
Meer weergeven

www.angoramuis.nl | Voor grote en kleine mensen
HOME Peter Fakkeldij is Dinsdagochtend 3 november 2015 om 3.34 uur overleden.. We
hopen jullie in de loop van woensdagavondavond (na18.00) meer te…
angoramuis.nl
Reactie Delen
Regine Agter .

Nog 29 weergeven
Feike Veldman Jij en jouw familie, gecondoleerd en heel veel sterkte gewenst.
· Beantwoorden · 4 november om 8:33
Eveline Visser Monique, respect hoe je een ieder via updates op de hoogte hebt gehouden, zal
vast niet makkelijk geweest zijn, ook jij heel veel sterkte gewenst
· Beantwoorden · 4 november om 11:09
Ellen Van Dam-den Braver Gecondoleerd Monique. En sterkte voor jou en je familie.
· Beantwoorden · 5 november om 20:24
Olaf van Es Gecondoleerd, ook namens Susanne. Sterkte met het verlies.
· Beantwoorden · 6 november om 21:20

Jan Kramer aan Peter Fakkeldij

3 november om 12:00 ·

Veel sterkte toegewenst
Reactie

Kati Koskinen aan Peter Fakkeldij

3 november om 11:53 · Amsterdam ·
Rust zacht Peter. Sterkte voor iedereen! Ik zal je missen...
Reactie

1. Foto’s
· 215

2. Video's

3. Check-ins
o

Checkpoint Charlie — Damon Fries was met Peter Jan Parker en 3 anderen.
Ongeveer 2 weken geleden
o

Ankeveen
Ongeveer 3 weken geleden
o

Bussum
Ongeveer 3 weken geleden
o

Hilversum
Ongeveer 3 weken geleden

4. Muziek
·7
Backbiter

Fleetwood Mac
Former Artwork
Ruigoord Rebels
Maloe Melo
Greenhill Travellers

Vragen
Vraag Peter om je muziek aan te raden

5. Films
· 68
Close Encounters of th...
Indiana Jones and the ...
Waterworld
The Abyss
Star Trek V: The Final...
The Magnificent Seven
Vragen
Vraag Peter om je een film aan te raden

6. Vind-ik-leuks
· 44
Vrienden Van Het Dieme...
Anansi Masters
Backbiter
Chrissie Hynde
Holliday Grainger
Vakantiebus

7. Groepen
·6

o

World Wide Drums & Percussion

848 leden
Buy Sell Swap Talk Trade Make Play...

o

de IJsbaankrant Amsterdam
189 leden
schaatspret voor iedereen op de...

o

THE PHEROMONES FANGROUP
98 leden
pheromones fangroup , news and...
Nederlands · Privacy · Gebruiksvoorwaarden · Cookies · Adverteren · Jouw
advertentievoorkeuren ·
Meer
Facebook © 2015
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Eerder in 2015

Daan van Teeseling aan Peter Fakkeldij

3 november om 9:43 · Amsterdam ·
We gaan je missen, Peter. Heel veel sterkte aan je vrouw en kinderen.

Reactie

Renan Besse

3 november om 9:19 ·
Peter Fakkeldij. we zullen je missen .mijn gedachte gaat uit naar je vrouw en kinderen.
allemaal heel veel sterkte met dit verlies
Reactie Delen

Manuela Talsma gecondoleerd
· Beantwoorden · 3 november om 12:09

Peter Fakkeldij is getagd in een levensgebeurtenis.

David Buiks met Peter Fakkeldij.

3 november ·
·
Ter nagedachtenis van Peter Fakkeldij
2 november
Those who have a heart of gold
Will never pass away
Because they will live on
In the hearts of all the others
They have touched
"Fare thee well my old true friend"
Vertaling bekijken

Reactie Delen
43 personen .

Nog 9 weergeven
Tony Thijs Sterkte!!
· Beantwoorden · 3 november om 1:46
Marijn Slager Zal je missen.. Liefs voor alle famillie en vrienden
· Beantwoorden · 3 november om 13:07
Tineke Kramer Heel veel sterkte!
· Beantwoorden · 3 november om 17:17

Jos Zandvliet Ontroerend: het is een mus…..je laatste facebook bericht: bedankt Peter. MarieJose en Familie en Vrienden, allen veel sterkte met het verlies van deze mooie mens. Liefs
van Jos
· Beantwoorden · 3 november om 18:52

Marianne Heesen

3 november om 1:01 · Amsterdam ·
Dag Peter Fakkeldij! Wat fijn dat ik jou heb leren kennen en dat ik deel mocht uitmaken van
jouw leven. Vorige maand dronken we nog samen een biertje en nu ben je er niet meer. Dat is
moeilijk te bevatten. Kenonne Peter, je laat veel achter... er zijn zo veel mensen die je gaan
missen. Maar Marie-Jose, Joppe en Pippa ....ik kan niet onder woorden brengen hoe erg ik
met jullie meeleef. Ik ga het niet eens proberen. Ik geef jullie een virtuele knuffel en als jullie
ooit behoefte hebben aan een echte... i'll be there

Reactie Delen
6 personen .

Annemieke Burkels Wat is dit bijzonder om dit op FB te delen, ik keek naar zijn pagina en
jee. Ben er stil van. Knuffel Marianne!
· Beantwoorden · 3 november om 6:36
Anda Kamman Poeh zeg.....sterkte ook voor jou Marianne
· Beantwoorden · 3 november om 8:11

Erlinda Bramsleven Sterkte Marianne
· Beantwoorden · 3 november om 8:56
Mieke Schonewille Ook voor jou sterkte, Marianne.
· Beantwoorden · 3 november om 9:15

Maryen Van Castro met Peter Fakkeldij.

3 november om 0:41 ·
Go in peace my friend, follow the fairies and the angels to show you the way to heaven.
Please, keep on playing there your music cause here we can hear it with our hearts. Keep om
being our inspiration to create a better world every day as you always have done. Goodbye
Peter Fakkeldij heart-emoticon
Vertaling bekijken

Reactie Delen
9 personen .

Tanya PM heart-emoticon
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 0:46
Rosalba Putrino I can't believe it, I just woke up and I am reading this. My sweet neighbour
who always took care of us cry-emoticon heart-emoticon... I am in pieces...Vertaling bekijken
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 8:13
Marjolein Grotentraast Wow Maryen, wat heb je dat ontzettend mooi en vol liefde verwoord
♡
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 16:23

Maryen Van Castro heeft gereageerd · 1 antwoord

Kristin K Long Maryen, I love you. I'm so sorry for your loss. heart-emoticonVertaling
bekijken
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 17:25

Maryen Van Castro heeft gereageerd · 1 antwoord

Herman Polinar Wijnhoven aan Peter Fakkeldij

3 november om 0:02 ·
Hier nog een foto van dezelfde gelegenheid, een straatfeest begin jaren 80 in Amsterdam, ook
gestuurd door Joop Wijnhoven. Ikzelf was er niet bij, maar die tijd lijkt wel gisteren voor me
en jij bent er al niet meer.

Reactie Delen
6 personen .

Eva Wijnhoven mooie foto
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 1:50

Herman Polinar Wijnhoven aan Peter Fakkeldij

2 november om 23:58 ·
Peter, bedankt voor je fijne aanwezigheid, ik vond het heel knap vroeger hoe je zo snel naar
ons huis kon fietsen. Mijn moeder had de hoorn nog niet neergelegd of je belde al aan. Toen
je jong was altijd druk en keten en lachen. Later bleek je heel zachtaardig, goedmoedig en
vriendelijk belangstellend. Een mooi mens.

Reactie Delen
6 personen .

Stella van der Lugt Ach zo ken ik je nog zo goed!
· Beantwoorden · 3 november om 22:42

Maryen Van Castro aan Peter Fakkeldij

2 november om 23:28 ·
Veel Liefde en sterkte voor de familie en alle vrinden van Peter. Ik kan dit niet geloven....zo
lieve mens. Rust zacht en breng jou blijheid en muziek door de hele universum. Je bent nog
hier met ons, in onze ziel en gedachten, daar blijf je voor altijd. heart-emoticon
Reactie
Afra Wijnhoven .

Manuel Simoes heeft een bericht op de tijdlijn van Peter Fakkeldij gedeeld.

2 november om 23:21 ·

Manuel Simoes met Peter Fakkeldij.
2 november om 21:11 ·
Peter Fakkeldij, hoe kun je nou een maand geleden nog vrolijk zitten te jammen en er nu
opeens niet meer zijn?
RIP cry-emoticon
Reactie Delen

Hanneke Tonkens aan Peter Fakkeldij

2 november om 23:21 ·
Ik kan het niet bevatten, Peter, zo in het volle leven, vol plannen, vol muziek, vol plezier, zo
lief, zorgzaam, betrokken ...dat dit jou en ons overkomt.
Reactie

Marijke Demoet aan Peter Fakkeldij

2 november om 23:13 ·
Ach wat is dit een ellendig nieuws, veel te jong,
j
hoe is het mogelijk.
Mijn diepste medeleven voor Marie José, Joppe en Pippa en alle familie.
Reactie

Monique Krebber

verdrietig.

2 november om 23:12 ·
Net toen ik buiten op m'n terras nog een peukie deed.. Zat al de hele tijd te denken aan Peter
Fakkeldij..keek
..keek ik omhoog en dacht wat een heldere lucht en kan mooi alle sterren zien toen
er op dat moment
ment een vallende ster voorbij kwam, ik had er echt een raar gevoel bij en deed
me zelfs even rillen, lieve peter rust zacht ...
Reactie Delen
Wil Enz .

Nog 3 weergeven
Vanesse de Ruiter
· Beantwoorden · 3 november om 4:50
Edith Kamerbeek Sterkte mop.xxx
· Beantwoorden · 3 november om 5:42
Helen Claver Sterkte
· Beantwoorden · 3 november om 8:41
Huib van Noord het sterretje was hij,hug meisje,,,,
· Beantwoorden · 3 november om 18:56

Quirijn Tussenvoegsel Besse

2 november om 22:56 · YouTube ·
Voor Peter. Mijn gedachten gaan uit naar je familie en iedereen wiens leven je hebt verrijkt.

Queen - No One But You (Only The Good Die Young) [Official Video]
QUEEN: STUDIO COLLECTION - ALL 15 STUDIO ALBUMS ON 180 GRAM
COLOURED VINYL - OUT SEPTEMBER 25 PRE-ORDER NOW: http://QUEEN.L…
youtube.com
Reactie Delen
Rebecca Wildenburg en 6 anderen .

Simone van Wa Sterkte met dit verlies xxx
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 11:08

Betty Wijnhoven aan Peter Fakkeldij

2 november om 22:42 ·
Lieve Peter, denkend aan   die ochtenden dat Dirk koffie voor jou en Floris zette, je weken
in ons huis geklust hebt, gesprekken met Dirk voerde, goed geluimd en blij van zin en nu dus
in ons huis nog overal sporen van je aanwezigheid     te zien zijn, denkend aan vroeger
als kind dat je veel bij ons over de vloer kwam    , denkend aan verjaardagen waar je
binnen stapte, denkend aan zoveel dingen, denkend aan jou ........ dag  lieve Peter. Sterkte
Marie-José, Joppe, Pippa en Annie. Liefs Betty & Dirk
Reactie
4 personen .

Marjan Fakkeldij Gecondoleerd Betty!
· Beantwoorden · 3 november om 11:28
Betty Wijnhoven Jij ook, Marjan.
· Beantwoorden · 3 november om 14:40
Stella van der Lugt Gecondoleerd Betty
· Beantwoorden · 3 november om 22:38

Erna van der Lugt aan Peter Fakkeldij

2 november om 22:42 ·
Jarenlang gingen we met onze gezinnen samen op vakantie. Hier zijn we in Kroätie, bij de
Triglav. In 2010 kwamen we elkaar onverwacht tegen op een camping in Duitsland. De
omgebouwde VW waar je in reed verraste me niet... Je was altijd heel behulpzaam en heel
oprecht. Het is niet te bevatten dat je er zomaar niet meer bent. Sterkte allemaal.
— met Peter Fakkeldij.

Reactie Delen
Stella van der Lugt .

Marjan Fakkeldij Gecondoleerd Erna.....
· Beantwoorden · 2 november om 22:51

Erna van der Lugt heeft gereageerd · 1 antwoord

Afra Wijnhoven Al die broekies samen wink-emoticon
· Beantwoorden · 2 november om 23:57
Stella van der Lugt Ik herinner me de herrinerings plaque maar deze was ik niet bij
· Beantwoorden · 3 november om 3:57

Bettina van Kasteren aan Peter Fakkeldij

2 november om 22:36 ·
Lieve Peter, rust zacht. Veel sterkte voor iedereen die je gekend heeft!
Reactie

Jan Wijnhoven aan Peter Fakkeldij

2 november om 22:07 · Amsterdam ·
Peter ouwe Reus...
We hebben heel wat meegemaakt samen. Dierbaar zijn al die uren die we in de oefenruimte
van het Badhuis hebben doorgebracht. En de optredens met onze bands in een ver maar helder
verleden.
Bedankt ook voor die ene trip samen naar Denemarken in je ouwe eend.

Je was echt een bijzonder lief mens en ik ga je missen. We zien elkaar weer aan de andere
kant.
Heel veel sterkte allemaal.
—

droevig.

Reactie Delen
6 personen .
1 keer gedeeld

Diana Fakkeldij
· Beantwoorden · 2 november om 22:13
Marjan Fakkeldij Ook gecondoleerd Jan. Zo jong, zo triest........
· Beantwoorden · 2 november om 22:20
Stella van der Lugt Gecondoleerd Jan het is niet te bevatten
· Beantwoorden · 3 november om 0:11
Eva Wijnhoven ook in Malta wordt aan hem gedacht, sterkte aan iedereen xxxxx
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 1:41

Jan Wijnhoven heeft gereageerd · 2 antwoorden

Marguerite Rubens aan Peter Fakkeldij

2 november om 21:58 ·
Wat een groot verdriet, woorden schieten tekort. Heel veel sterkte en kracht voor familie en
bekenden van Peter.
Reactie

Roelien Benjamins aan Peter Fakkeldij

2 november om 21:18 ·
Te jong. Gecondoleerd
Reactie

Manuel Simoes met Peter Fakkeldij.

2 november om 21:11 ·
Peter Fakkeldij, hoe kun je nou een maand geleden nog vrolijk zitten te jammen en er nu
opeens niet meer zijn?
RIP cry-emoticon

Reactie Delen
4 personen .
1 keer gedeeld

Nog 2 weergeven
Samina Salim RIP......that's terrible, life is so uncertain, so sorry for your loss.Vertaling
bekijken
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 3:01
Eline Tuijn Gecondoleerd Manuel Simoes. Heel veel sterkte...
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 7:19
Sofie Marques Esteves Simões He?! Wat erg... Gecondoleerd.
· Beantwoorden · 3 november om 12:16
Gabrielle Jansen Gecondoleerd!
· Beantwoorden · 3 november om 15:58

Afra Wijnhoven aan Peter Fakkeldij

2 november om 20:46 ·

Peter aan het begin van zijn carrière met "Geen Gelul" in de achtertuin op de Kruislaan. Zo
niet te bevatten, dat hij er niet meer zal zijn. Sterkte om dit verlies te kunnen verwerken voor
Marie-Jose, Joppe, Pippa, Monique, Carla, tante Annie en ons eigenlijk allemaal
— met Peter Fakkeldij en Jan Wijnhoven.

Reactie Delen
8 personen .

Afra Wijnhoven PetertjuhuhHUH
· Beantwoorden · 1 · 2 november om 20:49

Diana Fakkeldij

2 november om 20:41 · Ilpendam ·
Met de muziek in je ziel verlaat je deze wereld. Goede reis lieve Peter Fakkeldij xxx

Reactie Delen
8 personen .

Nog 11 weergeven
Jeroen Schoonderwoerd x
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 6:19
Nancy Marges Sterkte!
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 7:26
Melisa Bontekoe Kus
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 9:42
Brigitte Huisstede- Weerkamp Heel veel sterkte
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 11:15

Mary Walshe heeft een link op de Tijdlijn van Peter Fakkeldij gedeeld.

2 november om 20:35 ·

Luka Bloom - Sunny Sailor Boy
Luka Bloom - Sunny Sailor Boy Frutigen Musicfestival 2001 SUNNY SAILOR BOY by
MIKE SCOTT On a day of days I stood and gazed Over the western sea Startled and...
youtube.com
Reactie Delen
5 personen .

Jeroen de Bruin aan Peter Fakkeldij

2 november om 20:20 ·
Ik zal je missen Peter!
Reactie

René Janssen aan Peter Fakkeldij

2 november om 20:15 ·

...... geen woorden voor. Alle sterkte.
Reactie

Inge Kremer aan Peter Fakkeldij

2 november om 20:06 ·
Een ware vriend, ruim dertig jaar, is er niet meer. Gouwe gozer rust zacht.
Groet Kees Kremer
Reactie

Jeroen Zonneveld aan Peter Fakkeldij

2 november om 20:02 ·
Ach, Petertje jongen, we zullen je missen. Marie José, Joppe, Pippa, familie en vrienden veel
sterkte.
Reactie

Robert Heemskerk aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:47 ·
We vonden elkaar een paar maanden geleden op facebook en zijn weer vrienden geworden,
nu op facebook. Ongelooflijk, ik kon het niet geloven toen ik het las.
We zaten bij elkaar in de klas op de grafische MTS en we oefenden samen in het badhuis in
Amsterdam-Oost. Je was altijd bijzonder vriendelijk en sociaal en je hield veel van grappen
maken. Als ik aan je denk hoor ik je karakteristieke stem en lach.
Ik denk aan je en wens je familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Reactie
Marianne Heesen .

Anja Janssen aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:34 · Amsterdam ·
Jongens, wat erg. Heel veel sterkte iedereen. X
Reactie

Sjak Romijn

2 november om 19:29 · Bewerkt ·
Rest in peace Peter Fakkeldij, namens fbloze rene
Het was een Peter waardig afscheid, zoals hij zelf het zou hebben gedaan. De trossen gingen
los voor het aardse. Dank aan Bart, Patricia, Maarten en de groep aan boord Kaat Mossel, dat
ik kon gaan om hem een goeie reis te wensen. Helemaal namens mijn partner René.

Reactie Delen
8 personen .

Nog 12 weergeven
Maarten van Nieuwland Gecondoleerd en sterkte gewenst!
· Beantwoorden · 2 november om 23:37
Boudewijn Leguijt Gecondoleerd en sterkte gewenst
· Beantwoorden · 3 november om 0:48
Paulien Rigter Gecondoleerd en heel veel sterkte gewenst!! Wat een schrik
· Beantwoorden · 5 november om 9:39
Gerie Vreeman Warme omhelzing van ons voor Rene en jou. Zo'n lange vriendschap. ..veel
sterkte gewenst!
· Beantwoorden · 7 november om 11:34

Sander Wals

2 november om 19:25 ·
Deze is voor Peter Fakkeldij.
Vond ie leuk, deze cover van Fleetwood Mac

The Corrs DREAMS [Full acoustic concert]2.mp4
ESSAS CANTAM E ENCANTAM!!
youtube.com

Reactie Delen
9 personen .

Patricia Martens

2 november om 19:24 ·
Lieve Peter,
Geliefden hebben jou meegenomen naar de bestemming waar jij je op hebt afgestemd.
Waarschijnlijk zul je nu een poosje inslapen om te verwerken dat je niet meer hier op aarde
bent. Maar weet, beste vriend, je zult aan de andere zijde je ogen open slaan. Je zult opstaan,
jouw leven verwerken en eeuwigdurend verder gaan.
Wanneer ik aan je denk, dan zal dit altijd in liefde zijn.
... Meer weergeven
Reactie Delen
25 personen .

Nog 18 weergeven
Daniel Quintana Pfff mooi geschreven hoor sterkte!
· Beantwoorden · 2 november om 22:03
Monique Geerlings-poelman Jee wat mooi geschreven, prachtig. Sterkte
· Beantwoorden · 2 november om 22:07
Elsbeth Dames Wat mooi geschreven!!!
· Beantwoorden · 2 november om 23:16
Betsie Venema sterkte en wat liefde vol
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 7:10

Marjan Fakkeldij aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:23 · Bewerkt ·
Dag lieve Peter, goede reis, rust zacht!
Mijn gedachten gaan uit naar Marie José, Joppe, Pippa, mijn lieve tante Annie, Carla,
Monique, Floris en Frank en uiteraard verdere familie en vrienden. Heel veel sterkte met dit
enorme verlies!

Reactie Delen
5 personen .

Elsbeth Dames aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:23 ·
Beste familie van Peter, ik wens jullie heel veel sterkte met dit enorme verlies. Elsbeth Dames
Reactie

Valentina Keser aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:12 · Amsterdam ·
Wat een vreselijk droevig nieuws! Rust zacht lieve Peter! Heel veel sterkte aan de
nabestaanden!
Reactie

Renan Besse aan Peter Fakkeldij

2 november om 19:05 ·
gecondoleerd. heel veel sterkte met dit verschrikkelijke verlies
Reactie

Jeannette Decades aan Peter Fakkeldij

2 november om 18:55 ·
Wat een verschrikkelijk droevig nieuws. Amsterdam is minder mooi zonder jou lieve Peter.
Rust zacht. Sterkte met jullie verdriet Marie-José, Joppe, Pippa, tante Annie, Monique, Carla
en verdere familie en vrienden.
Reactie

Mark van Dongen aan Peter Fakkeldij

2 november om 18:48 ·
Sommige berichten zijn onbevattelijk. Peter, iemand met zo veel leven en levenslust.
Eigenlijk verwacht ik hem nog steeds gewoon op straat tegen te komen. Onbegrijpelijk hoe
snel dingen kunnen gaan.
Heel veel sterkte voor alle familie en vrienden die heel dicht bij Peter stonden!
Reactie

Herry Hubert aan Peter Fakkeldij

2 november om 18:15 ·
Heel veel sterkte voor je vrouw en kinderen en iedereen die je kende. Het zal een groot gemis
zijn. Het ga je goed, kerel.
Reactie

Mutriba Biba aan Peter Fakkeldij

2 november om 18:01 ·
Wat hebben wij veel gelachen en lol gehad in Soundgarden. Serieuze gesprekken in cafe
Joost. En heb ik de eer gehad om muziek met je te mogen maken. Je bent een prachtig mens.
Dag lieve Peter.
Reactie

Carlijn van den Bemd aan Peter Fakkeldij

2 november om 17:16 ·
Rust zacht lieve Peter ☆ Fijn jou nog op een heel bijzondere dag te mogen ontmoeten. Heel
veel kracht voor familie & vrienden.
Reactie

Wilbert Boeijen aan Peter Fakkeldij

2 november om 16:57 · Amsterdam ·
Lieve Peet, maatje uit Oost, wat zal ik je ongelooflijk missen...
Reactie

Paulien Akkermans aan Peter Fakkeldij

2 november om 16:55 ·
Gecondoleerd met dit grote verlies.
Reactie

Sacha Roschar aan Peter Fakkeldij

2 november om 16:55 ·
Beste Peter.... Droevig om te horen dat je niet meer bij ons bent... Eigenlijk heb ik je niet zo
goed gekend maar ik wist wel dat je een bijzonder mens was. We hebben samen in onze jeugd
in dezelfde drukkerij gewerkt, je kwam soms met een slepertje naar je werk, lekker tuffen

over de Amstel en de Weespertrekvaart.... Samen vissen tijdens de pauze en lijpe grappen
uithalen met de "oudjes".
We gingen onze eigen weg en zagen elkaar 15 jaar later op de reünie van hetzelfde bedrijf....
Nog steeds geen klap veranderd. Ouder ja, ook wijzer maar nog steeds het rebelse in je...
Het was een leuke dag en even waren we weer "connected". Nu resten alleen nog de
herinneringen aan eens dat was...
Ik wens jouw familie en vrienden enorm veel sterkte toe en ik hoop je "straks" weer te zien....
Een goeie reis jongen...
Reactie
5 personen .

Trudy Bommer aan Peter Fakkeldij

2 november om 16:44 ·
Gecondoleerd, veel sterkte voor Marie-Jose, de kids en verdere familie en vrienden. RIP
Reactie

Patrick van der Pol aan Peter Fakkeldij

2 november om 16:05 ·
RIP. sterkte aan familie en vrienden
Reactie

Linda Wormhoudt aan Peter Fakkeldij

2 november om 15:44 · Bewerkt ·

Oh, lieve Peter, jeugdvriend, wat ben je snel gegaan! We zaten bij elkaar op de middelbare
school: jij een punkrebel en ik een new age/new wave meisje. Jij droeg van die jassen met
daarop buttons van punkgroepen die ik niet kende. Toen al was jij met muziek bezig, weet je
nog, die malle wedstrijd? Jij maakte echte muziek en ik zat in een dom meidengroepje met
een dom dansje!
Ik vond jou zo stoer en lekker jezelf, je trok je niets van wat de 'maatschappij' van ons
jongeren wi...
Meer weergeven
Reactie
5 personen .

Damon Fries

2 november om 15:35 · Bewerkt ·
RIP, Peter Fakkeldij - an honour to play music with you and I'll miss you calling us lads and
mates with your Dutch accent....one of the nicest people I've ever met and a mighty fine
musician .... bollocks....
Vertaling bekijken
Reactie Delen
9 personen .

Nog 1 reactie weergeven
Mark Willis Bollocks indeed! A true gent, awesome drummer & great friend. Already
missedVertaling bekijken
· Beantwoorden · 1 · 2 november om 16:32
Damon Fries Guess this isn't a dream, but it is a nightmareVertaling bekijken
· Beantwoorden · 2 november om 19:54

Shabby Thatcher Terrible news! A great loss!!! Hugs sweetheart xxxVertaling bekijken
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 7:47
Wendy Murray Sorry for your loss DamonVertaling bekijken
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 17:51

Helma van Heeswijk

2 november om 15:35 ·
Peter Fakkeldij, een muzikant in hart en nieren is vandaag overleden na een ernstig hartinfarct
afgelopen dinsdag. Wij wensen Marie-Jose, Pippa en Joppe, familie en vrienden heel veel
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Reactie Delen

5 personen .

Nog 4 weergeven
Gretha Doornebosch Heel veel kracht voor iedereen vreselijk
· Beantwoorden · 2 november om 18:44
Bianca Appelo In gedachten bij Marie-José, Pippa en Joppe. Wat een verdriet, zo jong, zo
plotseling. Sterkte met dit grote verlies.
· Beantwoorden · 2 november om 18:50
José de Meijer Oh nee wat erg! Van hier uit alle medeleven voor Marie-Jose en de kinderen.
Wat een gemis!!
· Beantwoorden · 2 november om 19:28
Mieke Sanders Intens verdrietig MJ , heel veel kracht en sterkte voor jou en de kinderen x
· Beantwoorden · 4 november om 20:19

Anja Verhagen aan Peter Fakkeldij

2 november om 15:34 · 's-Hertogenbosch ·
Liefs Anja en Connie ..xx

Reactie Delen

Jack Jansen

2 november om 15:27 · Amsterdam ·
Fifteen years ago Peter Fakkeldij barged into my life, and now he's gone. Fifteen years of
being the rhythm section together. Of friendship. Of shared musical taste, from punk to folk.
Of more than moderate quantities of beer. Of discussions about any conceivable subject. Of
500 evenings of 110dB each. Of boundless optimism and good-naturedness. Of listening to
each other, really listening.
Friend, I miss you.
Vertaling bekijken

Reactie Delen
29 personen .

4 van de 65
Vorige weergeven
Claudine Jansen- Leonhardt Veel sterkte Jack!
· Beantwoorden · 3 november om 19:13
Ilona Jansen Jeetje gecondoleerd en sterkte xx
· Beantwoorden · 3 november om 19:50
Lousco Grasman Bah! Sterkte Jack!
· Beantwoorden · 4 november om 9:04
Erik Pols Heel veel steun en sterkte Jack ! ! !
· Beantwoorden · 5 november om 12:28

Stella van der Lugt aan Peter Fakkeldij

2 november om 15:24 · Lunenburg ·
Mijn lieve neefje Peter, vele vakanties hebben wij samen gevierd dit was de eerste op
Terschelling je was bijna een jaar oud op schoot bij je moeder. Ik woon ver maar wij waren
op de hoogte via facebook van elkaars wel en wee, dinsdag had je zelfs nog een foto via mij
gedeeld. Je stuurde me lieve berichtjes en ik voelde me verbonden, familie. Het was een
enorme schok te horen van je hartaanval dinsdag, je bent zo jong! Net 50 verdomme! Ik wens
Marie- Jose Joppe en Pippa veel sterkte met het verwerken van dit enorme verdriet Monique,
Carla en natuurlijk tante Annie, gecondoleerd, het leven is niet eerlijk. Liefs, Stella
— met Peter Fakkeldij.

Reactie Delen
6 personen .

Diana Fakkeldij
· Beantwoorden · 2 november om 15:31

Hinde ten Berge aan Peter Fakkeldij

2 november om 15:24 ·
Wat een vreselijk nieuws... Peter Fakkeldij, je zult ontzettend gemist worden.
Reactie

Henny Fakkeldij-De Wit aan Peter Fakkeldij

2 november om 15:00 ·
Rust in vrede lieve peter sterkte voor allemaal
Reactie
2 personen .

Mark Willis

2 november om 14:52 ·
There are no words. R.I.P. Peter Fakkeldij, it was a privilege sharing the stage with you, you
are already sorely missed.
Vertaling bekijken
Reactie Delen
Linda Wormhoudt .

Nog 4 weergeven
Julia P. Marloes Sterkte Mark en Damon
· Beantwoorden · 1 · 2 november om 20:29

Mark Willis heeft gereageerd · 1 antwoord

Mojca Zugna Sorry for your loss!Vertaling bekijken
· Beantwoorden · 2 · 2 november om 23:42

Mojca Zugna heeft gereageerd · 2 antwoorden

Shabby Thatcher Really awful news!!! Hugs Babes xxxVertaling bekijken
· Beantwoorden · 2 · 3 november om 7:48

Mark Willis heeft gereageerd · 1 antwoord

Ala Sharon Fries Awful news, hugs.Vertaling bekijken
· Beantwoorden · 3 november om 21:09

Emmy Meester aan Peter Fakkeldij

2 november om 14:42 · Amsterdam · Bewerkt ·
dag Peter, dag popje... Zojuist het vreselijke bericht gekregen dat je overleden bent.
Met Peter Fakkeldij. Deze foto van met je pa erbij heb jij genomen op het Sloepeken, terwijl
we al ouwenelend wat aan het dobberen waren met de zeilen erbij voor de schaduw. Foto is
net zo oud als onze vriendschap, bijna 25 jaar. Wat we volgend jaar samen zouden vieren met
nog meer geouweneel en lekker bier.
Missen ga ik je! Je hebt een bijzondere plek in mijn hart, voor altijd =]
xXx, popje.

Reactie Delen
7 personen .

Nog 1 reactie weergeven
Stella van der Lugt Ach die lieve oom van mij en nu mijn neef vreselijk
· Beantwoorden · 2 november om 15:01
Hinde ten Berge Heel veel sterkte Em frown-emoticon
· Beantwoorden · 2 november om 15:24
Ariane Dekking Wow, heel veel sterkte!
· Beantwoorden · 2 november om 19:02
Hans Pelzers Nog veel te jong. Veel sekte Marie José Joppe en Pippa.
· Beantwoorden · 2 november om 19:07

Sander Wals

2 november om 14:23 · Bewerkt ·

Ik ontvang net het bericht dat Peter Fakkeldij vandaag is overleden, nadat hij afgelopen
dinsdag een zware hartaanval heeft gehad. Ik kan het nog steeds niet echt bevatten.
Ik heb met Peter in diverse bands gespeeld sinds 1994. Van 1994 tot 2000 in Leedvermaak en
van 2005 tot heden in The Greenhill Travellers. Hij was een goede vriend.
Ik ken hem als een sociaal en bevlogen mens, met een gouden hart. Hij stond altijd klaar voor
de mensen in zijn omgeving.
... Meer weergeven
Reactie Delen
10 personen .
1 keer gedeeld

4 van de 57
Vorige weergeven
Noor van Manen Heel erg voor je Sander. Veel sterkte toegewenst.
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 8:52
Anita Kok-Evers Gecondoleerd Sander.
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 9:25
Lennert Ras gecondoleerd. sterkte
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 9:49
Tania Ferrol sterkte Sander mooie in memoriam aan een goede vriend
· Beantwoorden · 1 · 3 november om 21:55

Marike Hauser aan Peter Fakkeldij

2 november om 14:04 ·
Wat een ontzettend groot verdriet. Mijn hart is bij jullie.
Reactie

Sander Wals heeft zijn foto gedeeld.

2 november om 13:56 · Bewerkt ·
Met Peter Fakkeldij op de woelige baren.

Reactie Delen
10 personen .

Sjak Romijn I remember...Vertaling bekijken
· Beantwoorden · 2 november om 15:36
Sander Wals Ja, dat was op jouw schip, de Res Nova, Sjak Romijn!
· Beantwoorden · 2 november om 16:16
Erik van Ingen Mooie foto
· Beantwoorden · 5 november om 19:35

Monique Fakkeldij

2 november om 13:50 ·
Peter Fakkeldij wordt straks van alle apparatuur gehaald en gaat ons verlaten. We hebben
voorlopig onze rust nodig voor het afscheid hoewel ik weet dat het moeilijk is om aan de kant
te staan.
Liefs en sterkte voor iedereen.
Reactie Delen
1 keer gedeeld

4 van de 57
Vorige weergeven
Anne Schaak Dag vrolijke goedzak, je gaat gemist worden!
Sterkte iedereen.
· Beantwoorden · 2 november om 21:38
Alga Klos Sterkte voor allemaal
· Beantwoorden · 2 november om 22:43
Frank Weller Sterkte Monique en Floris.
· Beantwoorden · 3 november om 11:57
Paul Whittlesea : (
· Beantwoorden · 3 november om 13:50

Ruurd Abma aan Peter Fakkeldij

2 november om 13:42 ·

SHIT Peter Fakkeldij. moge je lijf nu rust vinden.
Een groot denkraam met een klein hartje toch, ik zal je biertje wel opdrinken nu. Fam.
Heeeeel veeeeel sterkte toe geschreeuwd.

Reactie Delen
2 personen .

Sander Wals heeft zijn foto gedeeld.

2 november om 13:35 · Bewerkt ·
Met Peter Fakkeldij 2009

Reactie Delen
9 personen .

Ruurd Abma heeft een foto op de tijdlijn van Peter Fakkeldij gedeeld.

2 november om 13:28 ·
Luister nu komt er een mooi stukje.......

Reactie Delen
2 personen .

Ruurd Abma heeft een foto op de tijdlijn van Peter Fakkeldij gedeeld.

2 november om 13:28 ·
Als het maar grooved

Reactie Delen
3 personen .

Sjak Romijn aan Peter Fakkeldij

2 november om 12:43 ·
Resnova 2010...

Reactie Delen
4 personen .

Monique Fakkeldij

2 november om 11:31 · Amsterdam ·
Lieve familie en vrienden van Peter Fakkeldij. Peter is gisteren in de namiddag plotseling
weer achteruit gegaan. Hij zweeft tussen leven en dood. Vanmiddag is er een familiegesprek
met de artsen. Ik hou jullie zo goed mogelijk op de hoogte en verzoek jullie even geen contact
op te nemen hoe moeilijk dat misschien ook is. Misschien is het een idee om foto´s van Peter
op zijn pagina te zetten zoals Mary al gedaan heeft.
Liefs voor allemaal
Reactie Delen

Nog 18 weergeven

Henny Fakkeldij-De Wit dank je wel voor de bericht heel veel sterkte voor nu en erna veel
kracht
· Beantwoorden · 2 november om 14:55
Lila Cavaleiro heart-emoticon
· Beantwoorden · 2 november om 17:18
Ellen Van Dam-den Braver Schrikken meid! Heel veel sterkte.
· Beantwoorden · 2 november om 17:21
Klaas Breunissen Peter was een fijn mens en kon heerlijke soep maken. Sterkte alle geliefden
van Peter!
· Beantwoorden · 3 november om 9:23

Anja Verhagen aan Peter Fakkeldij

2 november om 9:00 ·
Denk aan jullie❤

Reactie Delen

Marike Hauser aan Peter Fakkeldij

2 november om 8:15 ·
Wat een nare berichten allemaal. Veel sterkte voor jullie allemaal. Als Pippa een keer
opgevangen moet worden is ze heel erg welkom. Heel veel sterkte en liefs van ons.
Reactie

Mary Walshe met Peter Fakkeldij.

2 november om 0:58 · Sony Xperia™ smartphone ·

Reactie Delen
16 personen .

Mary Walshe aan Peter Fakkeldij

2 november om 0:48 · Bewerkt ·
And a few more candles at st anthony.
Vertaling bekijken

Reactie Delen
2 personen .

Evi Pelzers aan Peter Fakkeldij

1 november om 22:22 ·

Reactie Delen
Stella van der Lugt .

Es Den Otter aan Peter Fakkeldij

1 november om 20:06 ·
Liefde en kracht toegewenst xxesther en silas
Reactie

René Janssen aan Peter Fakkeldij

1 november om 18:04 ·
Heel veel kracht en sterkte toegewenst aan jullie allemaal. Marie - José, Pippa, iedereen.
Reactie

Tout Sproet Lieve Peter, alle kracht, liefde en sterkte voor jou en je gezin.
· Beantwoorden · 2 november om 1:22

Ruurd Abma aan Peter Fakkeldij

1 november om 15:50 ·
fijn dat je onze informant bent. We blijven duimen. veel groeten van Annemieke / Bente
Abma / Ruurd Abma aan de fam. aldaar.
Reactie

Monique Fakkeldij

31 oktober om 20:48 · Amsterdam ·
Update Peter Fakkeldij
Peet zijn spijsvertering is gaan werken en daarbij o.a. ook zijn nieren wat zijn lichaam in staat
stelt zelf afval en vocht af te voeren. Hij is vanmiddag van de beademing af gehaald en dat
lijkt beter te gaan als voorheen. Hij ademt rustig. Ook de slaapmedicatie was vanmiddag weer
gestopt. Afwachten....
Reactie Delen
32 personen .

Nog 14 weergeven
Roelien Benjamins Heel veel kracht en sterkte
· Beantwoorden · 1 november om 10:23
Anja Verhagen Dank je wel Sterkte
· Beantwoorden · 1 november om 10:40

Renan Besse heel veel sterkte voor jullie allemaal
· Beantwoorden · 1 november om 11:04
Trudy Bommer Klein stapje vooruit, moed houden. Sterkte !!
· Beantwoorden · 1 november om 11:31

Anja Verhagen aan Peter Fakkeldij

31 oktober om 10:56 ·
Lieve Marie-Jose Peter .Kids en familie .Heel veel sterkte ...Mijn gedachten zijn bij jullie
Dikke knuffel Anja.
Reactie
Corina Schouten .

Mieke Sanders Heel veel sterkte voor jullie allemaal! In gedachten bij jullie xxx
· Beantwoorden · 31 oktober om 11:50
Rob Weiss hoi ik lees net dat Peter n het ziekenhuis ligt met nog onbekende ziekte als ik het
goed heb begrepen. Ik wens jullie en Peter heel veel sterkte toe en hoor graag hoe het verder
gaat. mvg rob
· Beantwoorden · 31 oktober om 20:07

Monique Fakkeldij

30 oktober om 22:42 · Amsterdam ·
Nog meer update van Peter Fakkeldij: volgens het neurologisch onderzoek reageert Peter licht
op pijnprikkels. Morgen of overmorgen meer onderzoek. De slaapmedicatie was weer
opgestart omdat Peter erg onrustig werd zonder daadwerkelijk wakker te worden. Er zijn heel

veel vragen maar geen antwoorden. We wachten af. Ik heb hem de groeten gedaan van jullie
allemaal, wie weet heeft hij het gehoord.
Reactie Delen
2 personen .

Nog 6 weergeven
Anja Verhagen Dank je wel Veel Sterkte
· Beantwoorden · 31 oktober om 13:43
Mutriba Biba Stuurt good vibes die kant op. Ik denk aan jullie en stay strong! Heel veel liefs.
· Beantwoorden · 31 oktober om 13:56
Stella van der Lugt Dank je Monique! Ik blijf duimen!
· Beantwoorden · 31 oktober om 15:08
Trudy Bommer Bedankt voor de update, sterkte
· Beantwoorden · 31 oktober om 16:58

Monique Fakkeldij aan Peter Fakkeldij

30 oktober om 22:40 · Amsterdam ·
Nog meer update; volgens het neurologisch onderzoek reageert Peter licht op pijnprikkels.
Morgen of overmorgen meer onderzoek. De slaapmedicatie was weer opgestart omdat Peter
erg onrustig werd zonder daadwerkelijk wakker te worden. Er zijn heel veel vragen maar geen
antwoorden. We wachten af. Ik heb hem de groeten gedaan van jullie allemaal, wie weet heeft
hij het gehoord.
Reactie
5 personen .

Nog 7 weergeven
Mireille Geenen Sterkte! Heftig hoor!

· Beantwoorden · 31 oktober om 10:03
Joke Luttik Hoi
· Beantwoorden · 31 oktober om 21:00
Joke Luttik Hi
· Beantwoorden · 31 oktober om 21:00

Monique Fakkeldij heeft gereageerd · 1 antwoord

Joke Luttik Hoi Monique, ik hoor het net pas. Heel erg veel liefs en sterkte, dikke knuffel
· Beantwoorden · 31 oktober om 21:02

Marianne Heesen aan Peter Fakkeldij

30 oktober om 21:15 · Amsterdam ·
Hee man, er wacht een gitaar op je! Hang in there!

Reactie Delen

4 personen .

Annemieke Horn Kanjer.X
· Beantwoorden · 2 november om 6:40
Melanie Koevoet wat een ontzettend mooie foto
· Beantwoorden · 2 november om 11:42

Monique Fakkeldij met Peter Fakkeldij.

29 oktober om 19:27 · Amsterdam · Bewerkt ·
Update Peter Fakkeldij;
Eigenlijk is er weinig veranderd; hij ligt aan de beademing en de hartbewaking op de IC.
Vandaag was de slaapmedicatie gestopt en hij heeft een beetje met zijn armen bewogen. Dat
zegt helaas niet zoveel. Er is vanmiddag een neurologisch onderzoek geweest naar zijn
hersenactiviteiten maar de uitslag kan nog een paar dagen duren. Afwachten maar
weer...Bezoek is helaas geen goed idee, behalve voor directe familie.

Reactie Delen
3 personen .

Nog 32 weergeven
Marguerite Rubens Jeetje, wat ongelooflijk schrikken. Wij denken aan Peter, Marie Jose,
kinderen en familie. Heel veel sterkte.
· Beantwoorden · 30 oktober om 19:17
Patrick van der Pol Wat een heftig bericht...heel veel sterkte voor Peter en familie
· Beantwoorden · 30 oktober om 23:19
Anne Schaak He Peter, wat is dat nou?!
Beterschap en sterkte voor familie en vrienden!!
· Beantwoorden · 31 oktober om 0:49
Leo Looijmans Heel veel sterkte Peter en ook de familie heel veel sterkte
· Beantwoorden · 1 november om 11:07

Peter Fakkeldij heeft de video van De zon schijnt altijd gedeeld.

27 oktober om 8:44 ·
0:00/0:00
271.177 weergaven
Reactie Delen
5 personen .

George Pol Zo houd jevol!
· Beantwoorden · 29 oktober om 0:20
Jos Zandvliet ...alle gebedjes voor Peter!!!!!!!
· Beantwoorden · 30 oktober om 19:16
Els Roemer Wat een mooi filmpje net voor zijn hartaanval, waarna overlijden volgde. Sterkte
Marie-josé. Joppe en Pippa, in gedachte ben ik bij jullie.....................
· Beantwoorden · 3 november om 13:35

