Voorbeeldteksten
1.
Verdrietig, maar vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem
mochten ontvangen, geven wij kennis van het overlijden van mijn maatje en onze lieve
vader…..
2.
Onze lieve zoon, broer, zwager, oom en vriend is niet meer bij ons
3.
Erg verdrietig zijn wij om het heengaan van mijn lieve broer, onze zwager en oom….
4.
Na een periode van afnemende gezondheid is van ons heengegaan onze…..
5.
Tot ons groot verdriet is mijn echtgenoot en onze vader……. onverwacht overleden.
We zullen zijn liefde, zorg en humor ontzettend missen
6.
Met liefde in ons hart gedenken wij mijn lieve man, onze pa en opa…..
7.
Verdrietig, maar met groot respect en dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft
betekend, delen wij u mee dat in zijn vertrouwde omgeving is ingeslapen mijn lieve man,
onze fijne vader en opa…..
8.
Na een periode van afnemende gezondheid is toch nog onverwacht van ons
heengegaan onze moeder en oma….
9.
Heden is van ons heengegaan onze lieve tante en schoonzuster….
10.
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve vader en opa….
11.
Rustig is ingeslapen onze lieve moeder en oma….
12.
Bedroefd, maar blij dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mee dat rustig
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma…..
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13.
Na een kortstondige ziekte is toch nog vrij plotseling van ons heengegaan mijn man,
onze vader en opa…..
14.
Heden is van ons heengegaan mijn zwager en oom….
15.
Intens verdrietig, maar erg dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn geliefde man, onze lieve vader en opa…..
16.
Na een ernstige ziekte is overleden onze geliefde broer, zwager, oom en oudoom….
17.
Verwacht, maar toch weer onverwacht, is na vele fijne jaren van ons heengegaan onze
lieve schoonzoon, zwager en oom…..
18.
Zondag jl. is rustig ingeslapen onze zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder…..
19.
Na een liefdevolle verzorging in verzorgingstehuis….. is van ons heengegaan onze lieve
broer, zwager en oom….
20.
Zo ineens, zo onverwacht is van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en
onze tante….
21.
Ons verstand zegt dat het zo goed is, maar ons hart huilt om het heengaan van mijn
lieve man, onze steengoede pa en lieve opa….
22.
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan onze lieve oom en zwager….
23.
Geheel onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve moeder en oma….
24.
Verslagen en vol verdriet zijn wij nu mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa….
plotseling is thuisgehaald
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25.
Dag lieve…
26.
Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van…
27.
Wij zijn zeer getroffen door het overlijden van…..
28.
Na een lang ziek-zijn en zorgzame verpleging in verpleeghuis……. is overleden mijn
lieve….
29.
Heden is van ons heengegaan onze lieve oom en mijn lieve broer…
30.
Moe en verlangend naar de eeuwige rust is op de leeftijd van ..jaar van ons heengegaan
onze lieve…
31.
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van mij lieve, zorgzame vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, oma en overoma…..
32.
Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen…
33.
Verdrietig geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder…
34.
Diep bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor wat zij voor ons en voor anderen
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, oma en
overoma……
35.
Nog zeer plotseling is onze lieve schoonzuster en tante…….. overleden
36.
Na een afnemende gezondheid is toch nog onverwacht overleden….
37.
Diep geschokt zijn wij door het overlijden van….
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Algemene teksten ‘jongeren”
1.
Na maanden vechten voor een eigen plekje is onze……plotseling overleden.
Slaap lekker lieveling, je blijft altijd bij ons.
2.
Na jaren aan onze zorg te zijn toevertrouwd, is onverwacht uit ons gezin weggenomen
onze lieve dochter…..
Naast verbijstering en verdriet, blijft de glimlach van de herinnering.
3.
Dat deze dag zou komen wisten wij, maar dat maakt het niet gemakkelijker te
aanvaarden dat onze……. op…..200. op …-jarige leeftijd is overleden.
4
Tot onze grote droefheid is geheel onverwacht ingeslapen ons aller lieveling……
Wij mochten hem slechts….maanden bij ons hebben.
5.
Wij hebben maar…maanden van …….. kunnen genieten.
6.
Met veel verdriet geven wij u kennis dat wij gelijk na de geboorte afscheid moesten
nemen van ons kindje.
Wij zouden hem/haar………..hebben genoemd.
7.
Na een moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht van ons weggenomen…………..
Hij mocht slechts….jaar worden.
8.
Spannend waren de eerste maanden na je geboorte.
Onze vreugde was groot toen je thuis kwam.
Je gaf ons veel goeds lieve……
Toch ben je ons plotseling ontglipt.
De korte, maar heerlijke tijd met jouw samen zal altijd in onze herinnering blijven.
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Kerkelijke teksten
1.
Voor ons toch nog onverwacht nam God op in zijn Heerlijkheid…
2.
Geheel onverwacht is door de Here thuisgehaald….
3.
Tot onze diepe droefheid nam God, voor ons geheel onverwacht, tot Zich…
4.
Voor ons geheel onverwacht is in volle vrede in zijn Heer en Heiland ontslapen…
5.
Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht nam God tot Zich….
6.
Heden nam God, nadat wij opnieuw hoop hadden gekregen, toch nog onverwacht tot
Zich…
7.
De Here nam tot Zich, voor ons geheel onverwacht…..
8.
Na een arbeidzaam leven en genietend van Gods Schepping, nam God voor ons geheel
onverwacht tot Zich….
9.
Voor ons onverwacht nam de Here op in Zijn Heerlijkheid….
10.
In het vertrouwen dat God haar op Zijn tijd rust gegeven heeft, delen wij u mee dat
onverwacht van ons is heengegaan…..
11.
Nu is heengegaan uit dit aardse leven, werd opgenomen in de vreugde van de Heer…
12.
Heden heeft de Heer tot zich geroepen…
13.
In de vrede van de Heer is heden van ons heengegaan…
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14.
De Heer heeft in zijn goedheid uitgenodigd tot het eeuwige leven…
15.
Met geloof en vertrouwen werd in Gods Liefde opgenomen…
16.
Na een geduldig lijden heeft de Here op Zijn tijd tot Zich genomen onze lieve
schoonzoon, zwager en oomzegger…..
17.
In het vertrouwen te zijn geschreven in het boek des levens is overleden onze lieve
zuster, schoonzuster en tante….
Sinds ….. weduwe van….

