Aankondiging:
1

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en liefde
is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn

2

Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten
behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze

3

Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mee dat na een
veelbewogen leven van ons afscheid heeft genomen mijn

4

Dankbaar voor alle mooie momenten samen nemen wij afscheid van

5

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve

6

Tot op het laatste moment betrokken bij allen die haar lief waren, is hedenochtend overleden

7

Omringd door liefde en warme gedachten van allen die haar dierbaar waren is, in haar eigen
vertrouwde omgeving, rustig ingeslapen onze lieve

8

Vervuld van veel mooie herinneringen geven wij u kennis van het overlijden van onze

Aankondiging na ziekte:
9

Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze

10

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

11

Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen de ziekte. Groot
was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons heengegaan.

12

Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, heb ik
afscheid genomen van mijn lieve

13

Vol bewondering voor zijn doorzettingsvermogen tijdens zijn ziekte geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan mijn lieve

14

De laatste jaren brandde het kaarsje steeds zwakker. Hedenochtend is het uiteindelijk gedoofd
en is rustig en kalm overleden mijn lieve

Aankondiging bij onverwachts overlijden:
15

Intens bedroefd geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden van mijn

16

Geheel onverwacht is in zijn vertrouwde omgeving overleden onze lieve

17

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij, geheel onverwachts, afscheid
hebben moeten nemen van onze lieve

18

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van onze

