A.

Niet geheel onverwacht, maar voor ons veel te vroeg, is overleden…

B.

Na een leven vol zorg voor anderen is, (na een kortstondige ziekte), overleden….

C.

Een lieve … heeft ons verlaten. Wij blijven achter met mooie herinneringen vol
dankbaarheid. Wie haar/hem heeft gekend, weet wat wij nu missen.

D.

Verdrietig, maar met een bevrijd gevoel dat zijn/haar lijden nu voorbij is, geven wij
u kennis van het heengaan van…

E.

Groot is het verdriet na het overlijden van …

F.

Oneerlijk, onwerkelijk en onverwacht. Je had graag langer van het leven willen
genieten. En wij van jou. Op (datum of leeftijd) is overleden… Of thuis is overleden…

G.

Met droefheid, maar met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zo dapper en
geduldig zijn/haar ziekte heeft gedragen, geven wij kennis van het heengaan van…

H.

Geschokt (omdat het zo snel ging) en intens verdrietig door dit grote verlies,
hebben wij afscheid moeten nemen van…

I.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede
dat is overleden onze lieve…

J.

Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn/haar gezin is rustig overleden…

K.

Omringd door zijn/haar gezin (allen die hem/haar lief waren) is op … heengegaan…

L.

Met pijn in ons/mijn hart geven/geef wij/ik kennis van het overlijden van…

M.

Na een lange periode van ziek zijn, is van ons heengegaan…

N.

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn/haar optimisme en wilskracht
(tijdens een kansloze en oneerlijke strijd), geven wij u kennis van het overlijden van

O.

Na een liefdevolle verzorging in … … is (vredig in zijn/haar slaap) overleden…

P.

Verdrietig om zijn/haar afscheid, maar dankbaar voor de mooie jaren die wij met
hem/haar mochten delen, geven wij u kennis van het overlijden van…

Q.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, zorgzaamheid
(woorden zijn zelf in te vullen) en liefde, is (plotseling) van ons heengegaan…

R.

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat van ons is heengegaan…

S.

Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van….

T.

Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen en ondanks de wil om te blijven leven, is
na een oneerlijke strijd overleden….

U.

Dankbaarheid wint het van droefheid, door alles wat zij/hij voor ons heeft betekend.
Lang hebben wij haar/hem in ons midden gehad en van haar/hem mogen genieten

V.

Wij hebben tot ons grote verdriet mijn/onze….. moeten loslaten

W.

Tot op het laatste moment betrokken bij zijn gezin is (thuis) overleden

X.

Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze….

Y.

Dankbaar voor het vele goede dat hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft gegeven,
geven wij u kennis van het overlijden van …

Z.

In liefde gedenken wij…

AA.

Met veel verdriet omdat hij/zij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo
veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van…

BB.

Verdrietig, maar dankbaar dat hij/zij tot het einde zo van zijn/haar leven heeft
weten te genieten, hebben wij afscheid moeten nemen van…

CC.

Dankbaar voor alle liefde en zorg, waar hij/zij ons mee omringde, delen wij u mede
dat wij afscheid hebben moeten nemen van…

DD.

Na een levenslustig bestaan was het leven van onze… op (datum) klaar. Hij/zij is
met een glimlach (heen)gegaan

EE.

Na een lang en prachtig leven, heeft ons verlaten mijn lieve….

FF.

Jij was een sterke, levenslustige man, een inspirerende vader. Met een energieke
geest gaf jij de dagen kleur, vol kracht en creativiteit. Wat zullen wij dat missen

GG.

Het afscheid heb je voor ons zo zacht mogelijk willen maken, zoals je in alles
zorgzaam was

HH.

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn…

II.

Dankbaar en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij heeft geleefd, delen wij u
mee dat, op de (hoge) leeftijd van xx jaar is overleden onze…

JJ.

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar/zijn wilskracht tijdens een
kansloze en oneerlijke strijd, hebben wij afscheid moeten nemen van…

KK.

Wij zijn intens verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van

LL.

Hij/zij die altijd zo sterk is geweest en moest zijn, overleed aan datgene dat nog
sterker was dan hij/zij

MM.

Tot ons grote verdriet is mijn lieve man/vrouw, (toch nog) sneller dan verwacht
overleden. Zijn liefde en betrokkenheid zullen wij missen.

NN.

Met veel verdriet en verslagenheid, delen wij mee, dat tijdens zijn vakantie, waar hij
zich zo op verheugd had, geheel onverwacht is overleden…

OO.

Nog nauwelijks beseffend wat dit verlies voor ons betekent, geven wij kennis dat
(door een ongeval) van ons is heengegaan.

PP.

Thuis is (in zijn/haar vertrouwde omgeving) in alle rust overleden…

QQ.

Op indrukwekkende wijze heeft mijn/onze … afscheid genomen van iedereen die
hem/haar zo dierbaar was

RR.

Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te (hebben) moeten nemen van

SS.

Volkomen verslagen zijn wij door het geheel onverwachte overlijden van

TT.

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar
leven met ons deelde

UU.

Mijn geweldige, onvergetelijke man/vrouw, onze lieve … is niet meer bij ons. Wij
hebben het samen heel fijn gehad en zullen hem/haar heel erg missen.

