Zoals u zult begrijpen hebben wij de uitvaart
van onze vader/moeder en opa/oma ons
anders voorgesteld.
Echter naar aanleiding van de meest recente
berichten (van het RIVM) zullen wij haar/zijn
crematieplechtigheid in besloten kring
laten plaatsvinden.
Uw persoonlijke berichten zijn meer dan
welkom:
****
Lieve familie en vrienden.
In verband met de uitbraak van het
coronavirus hebben we moeten besluiten om
de uitvaart in familiekring te laten
plaatsvinden.
Wij nodigen jullie graag op een later tijdstip
uit voor een samenzijn om .... te herdenken.
****
Als gevolg van de aangescherpte
voorzorgsmaatregelen omtrent het
coronavirus vindt de begrafenis van xxx in
besloten kring plaats.
****
Als gevolg van het coronavirus zijn wij
genoodzaakt om de begrafenisplechtigheid in
een kleine groep te laten plaatsvinden.
Om deze reden zal er ook geen condoleance
worden gehouden.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
****
Door de berichtjes die wij ontvangen weten
wij dat jullie meeleven.
Lieve woorden op een kaart geven ons troost.
***
Als gevolg van het coronavirus zijn wij
genoodzaakt om de begrafenisplechtigheid in
kleine kring te laten plaatsvinden.

Liever geen bezoek aan huis. Wij zouden het
fijn vinden als u ons, in plaats van condoleren,
een persoonlijk kaartje stuurt om uw
medeleven te delen.
Vanwege het coronavirus hebben wij besloten
om op maandag 23 maart in crematorium xxx
(zonder tijdstip) in kleine kring afscheid te
nemen.
****
Een herdenkingsbijeenkomst zal op een nader
te bepalen moment worden georganiseerd.
****
Wij hadden graag iedereen de gelegenheid
gegeven om afscheid te nemen van onze xxx
en xxx. Echter, door de huidige
omstandigheden, is dat niet mogelijk.
Hierdoor nemen wij als gezin afscheid van
haar/hem.
****
Door de huidige omstandigheden heeft de
crematieplechtigheid in besloten kring
plaatsgevonden.
****
In plaats van uw condoleance zouden wij het
fijn vinden als u schriftelijk uw medeleven
betuigt door ons een kaartje te sturen.
Conform de richtlijnen van het RIVM in
verband met het coronavirus nemen wij in
besloten kring afscheid van xxx, waarna we
hem/haar naar zijn/haar laatste rustplaats
begeleiden op de xxx begraafplaats te xxx.
****
Door de huidige omstandigheden zal zijn/haar
afscheid in besloten kring plaatsvinden.
Op een later moment zullen we hem/haar
gezamenlijk gedenken.
****
“Zeg me dat het niet zo is….”
Frank Boeijen

Vanwege het coronavirus zal het afscheid van
mam/pap anders verlopen. Er is geen
kerkdienst, we kunnen helaas geen handen
schudden en de crematieplechtigheid zal in
besloten kring plaatsvinden.

Graag hadden wij u uitgenodigd voor de
afscheidsdienst. Helaas zijn wij in verband met
de regelgeving omtrent het coronavirus
genoodzaakt de plechtigheid in besloten kring
te laten plaatsvinden.

Wel willen we de gelegenheid geven om
afscheid van hem/haar te nemen.
Hij/Zij is thuis waar jullie op xx en xx van xx tot
xx uur welkom zijn.

***

Als er behoefte is een bericht achter te laten
kan dit via MAILADRES.
****
In verband met de overheidsmaatregelen
tegen verspreiding van het coronavirus zal de
uitvaart in besloten familiekring plaatsvinden.
Wij vragen u daarom in gedachten bij ons te
zijn op xx xxxxx om xx uur.
****
Wij nemen, gezien de omstandigheden, deze
dagen in kleine kring afscheid van onze xxxx,
Wij vinden het heel fijn als u ons een kaartje
stuurt om ons te steunen.
Op een later tijdstip willen wij xxx herdenken.
****
Tot ons grote verdriet moeten wij meedelen
dat er een magische man/vrouw is overleden.
In een periode die voor ons allen al zwaar
genoeg is nemen wij in klein gezelschap
afscheid van deze mooie man/vrouw.
Wanneer wij allen weer in normale mensheid
kunnen leven zullen wij een gepast afscheid
organiseren op de manier die past bij xxxx.

Helaas moeten wij de uitvaart in besloten
kring houden waardoor we de kans missen
om u persoonlijk te spreken en om eventuele
bijzondere herinneringen van u aan xxx te
horen. Daarom hebben wij deze
condoleancesite geopend, uw herinnering
daarop zal ons veel steun geven.
***
Helaas moeten we in besloten kring afscheid
nemen van xxx. De afscheidsdienst zal
plaatsvinden op xxx dag om xx uur (zonder
locatie). Wij zouden het fijn vinden als u op dit
tijdstip een kaarsje wilt aansteken voor xxx.
Wilt u uw persoonlijke herinnering of laatste
groet aan xxx per post met ons delen?
Dit waarderen wij zeer.
***
Wij hadden ons het afscheid van onze lieve
xxx zo anders voorgesteld. Om u toch de
gelegenheid te geven een laatste groet aan
xxx te brengen krijgt u daar de gelegenheid
voor op xxx. De rouwstoet zal rond de klok
van xx uur aankomen bij xxx.
Wij vragen u om zich aan de voorschriften van
het RIVM te houden en de afstand van 1,5
meter tot elkaar aan te houden.
Hierna zal het afscheid in besloten kring
plaatsvinden op begraafplaats xxx, waar wij
hem zullen herenigen met zijn/haar xxx.

****
Helaas zijn wij, in verband met het coronavirus, gebonden aan strenge regelgeving.
Daarom zal de afscheidsdienst en begrafenis
in besloten kring plaatsvinden.

***

Wij willen u uitnodigen om bij de besloten
crematieplechtigheid aanwezig te zijn op
datum om xx uur in de aula van xxxx te xxxx.
Na afloop is er helaas geen gelegenheid voor
condoleren.
***

