
 

Hieronder volgen 13 voorbeeldteksten voor dankbetuigingen.  
Uiteraard kunt u ook uw eigen tekst opstellen en aan ons doorgeven.  

 
1) Voor uw medeleven in welke vorm dan ook tijdens de ziekte en na het overlijden van 

mijn dierbare vrouw/man/moeder/vader 

 

NAAM 

  

willen wij u onze oprechte dank betuigen. 
Uw warme belangstelling heeft ons veel goed gedaan. 

 

     ONDERTEKENING 

 PLAATS, MAAND JAAR 
 
 

2) Gestopt is het lijden, gestaakt is de strijd 

Wat ons rest is haar liefde, die is voor altijd 
 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze 

lieve…………………………………………………  

 
NAAM 

 

willen wij u hartelijk bedanken. 

Het is voor ons een grote steun geweest. 

 
                                                   ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 

 

3) Langs deze weg danken wij u voor uw persoonlijk blijk van medeleven bij het 

overlijden van 
 

NAAM 

 

ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 
 

 

4) Zoveel bloemen, 

zoveel kaarten, 

zoveel handen geschud, 

zoveel warme woorden, 
zoveel belangstelling, 

zoveel troost. 

 

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven tijdens haar ziekte en na het overlijden 

van mijn lieve…….……………………………………………………... 
 

NAAM 

 

Het heeft ons goed gedaan en zal ons de kracht geven om verder te gaan. 

 

ONDERTEKENING 
PLAATS, MAAND JAAR 

 

 

 



 

 
5) Voor altijd in ons hart… 

 

De warme belangstelling die wij van u mochten ontvangen, in welke vorm dan ook, 

bij het overlijden van …………………………………….. 
 

NAAM 

 

heeft ons diep geraakt. Het zal ons zeker tot steun zijn in de moeilijke tijd die nog 

komen zal. Wij willen u hiervoor hartelijk danken. 

                                                  
ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 

 

6) Woord, bloemen, een kaart of even langskomen. 
Alle mensen die op wat voor wijze dan ook met ons hebben meegeleefd na het 

overlijden van…….…………………………………………………….. 

 

NAAM 

 

Bedankt! 
We zullen nog vaak aan al die warmte terugdenken en het zal ons troosten. 

 

                                               ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 
 

7) De overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 

fantastische moeder, schoonmoeder en oma 

 

NAAM  

 
heeft ons diep geraakt. 

 

Wij willen u oprecht bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven. Wij 

hebben er de nodige troost uit kunnen putten. 

 
                                                ONDERTEKENING 

 PLAATS, MAAND JAAR 

 
 

8) Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze 

lieve moeder en oma 
 

NAAM 

 

danken wij u hartelijk 

 
                                             ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 

 

9) U kwam, u schreef, u belde op of stuurde bloemen. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve mamma, 
onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

 

NAAM 



 

danken wij u hartelijk 

ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 

 
10) De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze 

dierbare broer, zwager en oom 

 

NAAM 

 
hebben ons troost en kracht gegeven. 

Voor de bloemenpracht, kaarten en persoonlijke aanwezigheid zijn wij u veel dank 

verschuldigd. 

In het bijzonder danken wij ………………………..……………………………….. 

 

                                                   ONDERTEKENING 
PLAATS, MAAND JAAR 

 

 
11) Afscheid is… 

het begin van een herinnering 

 
Daar het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te benaderen willen wij u allen op 

deze manier  bedanken voor uw belangstelling, uw aanwezigheid, de vele kaarten en 

bloemen die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 

………………………………. 

 
NAAM 

 

ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 

 

 
12) Wij zijn nog onder de indruk van de vele blijken van medeleven die wij hebben mogen 

ontvangen na het overlijden van …………………………….. 

 

NAAM 

 
Uw bezoek en condoleances bij de avondwake en tijdens de uitvaartdienst en de vele 

kaarten en verdere reacties hebben wij als een grote troost ervaren. Onze oprechte 

dank daarvoor. 

 

                                               ONDERTEKENING 

PLAATS, MAAND JAAR 
 

 
13) Een hand, een woord, een gebaar doet je zo goed 

     als je iemand die je liefhebt, verliezen moet. 
 

Voor de vele blijken van belangstelling, na het overlijden van 
……………………………………... 

 

NAAM 

 

zeggen wij u hartelijk dank. 
                      

                                                  ONDERTEKENING  

PLAATS, MAAND JAAR 


