
teksten

ter inspiratie

Praktische teksten
voor rouwkaarten en rouwadvertenties

Openingsteksten ALGEMEEN

1 Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat van ons is heen gegaan mijn … en onze …

2 Met groot verdriet in ons hart hebben wij
mijn liefste vrouw, onze allerliefste moeder en dochter moeten laten gaan

3 Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden. 

4 Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem/haar dierbaar was,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame … onze … en trotse … 

5 Uit ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart.
We zullen zijn/haar lach altijd missen.
"Jouw vleugels waren klaar, maar ons hart nog niet“ 

6 Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, laten wij u weten dat na een welbesteed leven van ons afscheid heeft genomen onze lieve …

7 Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.

Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee
dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn … onze … en …

8 Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve …, … en …

9 Vandaag moesten wij geheel onverwacht afscheid nemen van mijn allerliefste …. en …
Onthutst en ontredderd blijven wij achter.

10 Vredig is van ons heengegaan onze lieve moeder <NAAM>,
betrokken oma en overgrootmoeder

11 Hij leefde zijn eigen leven, rustig, eenvoudig en bescheiden.
Wij zijn vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden.

12 In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

13 Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam,
omdat een onzekere verwarring, bezit van zijn/haar gedachten nam.
Langzaam gleed hij/zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand
en het vlammetje uitgegaan.

14 Wat was je lief, sterk en dapper.
Nu heb je eindelijk je rust gekregen.
We zullen je enorm gaan missen.

15 Na een leven vol passie voor zijn gezin, zijn werk, treinen, fotografie en mooie vakanties, is <NAAM> aan zijn laatste reis begonnen.

16 Langzaam ben je van ons weggegleden. Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn. Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Trots op haar positiviteit en kracht,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het overlijden van

17 "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand".

Het mooiste dat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.

18 Na een opmerkelijk leven, vol persoonlijke uitdagingen met hoogte- en dieptepunten, heeft zijn lichaam
het uiteindelijk opgegeven...

19 Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, 
schoonvader en opa

1



teksten

ter inspiratie

Praktische teksten
voor rouwkaarten en rouwadvertenties

Openingsteksten ALGEMEEN

20 Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven,
geven wij u kennis van het heengaan van onze allerliefste zorgzame moeder, schoonmoeder en fantastische oma

21 Alles waar je echt van houdt, zal je warmte blijven geven ook al is het niet gebleven wat je wou.
Het blijft altijd deel van jou en een stukje van je leven.

Met heel veel pijn in onze harten moeten we afscheid nemen van onze TROTS.
Onze lieve zoon, broer en vriend

22 Dapper heeft ze haar oneerlijk lot aanvaard,
Zo vol en energiek in het leven staand, zo snel ontnomen.
Met intens verdriet zullen wij dit verlies moeten dragen.
Wat zullen wij je heerlijke directheid, spontane lach
en al je zorg en liefde ontzettend missen.

23 Na enkele jaren van liefdevolle verzorging in <INSTELLING>, is na een kortstondig ziekbed overleden op 90-jarige leeftijd, onze vader, schoonvader en opa

24 Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam, omdat een onzekere verwarring, bezit van haar gedachten nam.
Langzaam gleed zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan.

25 Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van …

26 Onze ma en schoonmoeder heeft ons verlaten op de leeftijd van 88 jaar.
Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie, dankbaar zijn wij voor haar zorgzaamheid.

27 Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden …

28 It is with deepest sadness that we
announce the recent pass away of

29 Na een welbesteed en creatief leven,
is in haar 70ste levensjaar,
met de zeewind in de rug heengegaan,
onze lieve en sterke moeder.

30 Verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder,
geweldige schoonmoeder en fantastische grootmoeder.

31 Intens verdrietig maar vol bewondering voor de wijze waarop zij
met haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn allerliefste moeder en mijn schoonmoeder

32 Bedroefd maar ook wetend dat het zo goed is, nemen wij afscheid van …

33 De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

34 Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ….

35 Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze…..

36 Je hebt genoten van het leven en wij van jou. (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

37 Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze….

38 Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op <DATUM> vredig ingeslapen mijn/onze….

39 In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze…..

40 Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze…..

41 Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ….

42 Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze…..
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1 Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze…..

2 De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze……

3 In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze….

4 In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze……

5 God heeft thuisgehaald mijn/onze…..

6 Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze…..

7 De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze……

8 Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/onze……

9 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden mijn/onze…..

10 Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze……

11 Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze….

12 Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze….

13 Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze….

14 Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze….

15 In gelovig vertrouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze…..

16 Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn 
Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze……

17 Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze…..
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Informatie over de uitvaart

1 We nemen afscheid van mama op woensdag 16 maart om 10.30 uur
in …, te …
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren en het delen van herinneringen.

2 … is thuis.
Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op zondag 18 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dinsdag 20 oktober in … te ... Na de dienst zullen we hem/haar begeleiden naar zijn/haar laatste rustplaats bij zijn/haar 
geliefde man/vrouw. Na afloop komen we samen in … alwaar gelegenheid is tot condoleren.

3 Wij zijn hem/haar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons betekend heeft.
<NAAM> is thuis. Wij willen deze dagen graag in familiekring doorbrengen.
Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op donderdag 4 april om 14.00 uur in … te … Na afloop ontvangen wij u graag in de koffiekamer.

4 We vieren het leven en nemen afscheid van <NAAM> op 3 juni om 13:15 uur (inloop vanaf 12:45 uur) in … te ...
Mogelijkheid tot condoleren is er na afloop van het gezamenlijk afscheid. Dit zullen we doen met een goede borrel en een lekker hapje. 
Na de condoleance begeleiden wij <NAAM> in kleine kring naar het crematorium. 

5 De plechtigheid voor <NAAM> zal worden gehouden op 7 oktober om 11.30 uur in ... te ... Vanaf 11.00 uur heeft u de mogelijkheid om afscheid te nemen. 
Mogelijkheid tot condoleren na afloop van de dienst.

6 De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 2015 om 15.30 uur in crematorium … te ... Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

7 Wij nodigen u uit om met ons afscheid te nemen van <NAAM> op donderdag 1 oktober in … te … Om 10.00 uur is er gelegenheid om te condoleren. Aansluitend zal 
de afscheidsplechtigheid worden gehouden. Wij vinden het fijn u na afloop te ontmoeten in de koffiekamer van het crematorium.

8 U bent/jullie zijn van harte welkom op maandag 5 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur in … om afscheid te nemen van <NAAM>.

9 We nemen afscheid van hem/haar op donderdag 9 mei om 11.00 uur in …, te … Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de naastgelegen begraafplaats.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 10.30 uur.

10 Wij nemen in besloten kring afscheid van hem/haar.

11 De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

12 De dankdienst voor zijn/haar leven zal worden gehouden op dinsdag 4 november om 13.30 uur in … te … Aansluitend begeleiden we <NAAM> naar haar laatste 
rustplaats op de naastgelegen begraafplaats. 
Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in bovengenoemde kerk.

13 Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 7 januari van 13.00 tot 14.00 uur in … te … Hierna nemen wij in besloten kring afscheid 
van <NAAM>.

Er is gelegenheid om te condoleren op maandag 3 juli om 14.00 uur in … Aansluitend zal hier de afscheidsplechtigheid plaatsvinden.
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Dankbetuiging

1 Voor de vele blijken van medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa
<Naam Achternaam>
willen wij u hartelijk bedanken.
De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie woorden
en uw belangstelling bij het afscheid,
hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

2 Wij zeggen u dank voor uw medeleven in woord en gebaar rondom
het overlijden van mijn dierbare man en onze unieke vader.
<Naam Achternaam>
Uw warme betrokkenheid gloeit nog na in verbondenheid met hem.
Het stemt ons dankbaar dat zijn betekenis er voor velen toe heeft gedaan.

3 De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn moeder en schoonmoeder
<Naam Achternaam>
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken, dit hebben wij op prijs gesteld.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.

4 Onze oprechte dank voor het hartverwarmend medeleven welke wij ontvingen na het overlijden van onze
<Naam Achternaam>
Met een lach denken we aan haar terug en gaan onze weg zoals zij het had gewild, met opgeheven hoofd, vol moed en optimisme.

5 Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van onze moeder en oma
<Naam Achternaam>
Uw aanwezigheid bij de crematie en alle andere blijken
van deelneming zijn ons tot steun
geweest bij het verwerken van dit verlies.

6 Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven
na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma 
<Naam Achternaam>
Uw belangstelling en medeleven hebben wij als een troost ervaren.

7 Dank u voor de troostende woorden en mooie kaarten
die wij hebben ontvangen na het overlijden van
<Naam Achternaam>
Weet dat deze een grote steun zijn voor ons,
ook al kunnen wij niet iedereen persoonlijk bedanken.

8 Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling en al het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
<Naam Achternaam>
De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

9 Na het overlijden van
<Naam Achternaam>
hebben wij veel warme blijken van medeleven mogen ontvangen.
De grote belangstelling, vele bloemen, kaarten en telefoontjes hebben ons erg goed gedaan.
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Letterformaat 11 Lettertype Abadi Abadi vet Abadi cursief
Dit is een Voorbeeldzin

Letterformaat 16 Lettertype Angsana New Angsana New vet Angsana cursief
Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 Lettertype Arial Arial vet Arial cursief

Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 lettertype Book Antiqua Antiqua vet Antiqua cursief
Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 Lettertype Calibri Calibri vet Calibri cursief
Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 Lettertype Century Century vet Century cursief
Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 Lettertype Century Gothic Century Gothic vet Century Gothic cursief
Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 11 Lettertype Daytona Daytona vet Daytona cursief

Dit is een voorbeeldzin

Letterformaat 12 Lettertype Garamond Garamond vet Garamond cursief

Dit is een voorbeeldzin
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