AANHEF TEKSTEN 1 T/M 56
1

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij/zij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn lieve…. en onze….

2

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelin
gen is nu toch overleden, mijn goede en trouwe echtgenoot/echtgenote, onze gezellige
vader/moeder en lieve opa/oma….

3

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid
voor allen die hem/haar omringden, overleden onze goede….

4

Langs deze weg stellen wij u er van in kennis dat, na een kortstondige ziekte, op …. is
overleden….

5

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn/haar goedheid en levensblijheid mochten
genieten delen wij u mede dat, vrij onverwacht, van ons is heengegaan mijn dierbare….

6

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde
is, plotseling, van ons heengegaan mijn lieve….

7

Na een liefdevolle verzorging is uiteindelijk, rustig thuis, overleden onze zeer zorgzame en
lieve moeder, oma, overoma en goede vriendin….

8

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van….

9

….dag ….20.. is midden uit het volle leven plotseling van ons heengegaan mijn zeer
goede…., onze zorgzame vader/moeder en grootvader/grootmoeder….

10

In volle vrede is, na een werkzaam en zorgzaam leven, na een kortstondige ziekte van ons
heengegaan onze lieve….

11

Bedroefd geven wij u kennis dat, na een noodlottig ongeval, van ons is heengegaan….

12

Ontroerd geven wij u kennis dat onze lieve en zorgzame vader/moeder en opa/oma van ons
is heengegaan….

13

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

14

Nadat wij … jaar voor hem/haar hebben mogen zorgen is, tot onze grote droefheid, uit ons
gezin weggenomen, onze dierbare zoon/dochter, broer/zus, zwager/schoonzuster en mijn
verloofde….

15

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn/haar lijden nu een einde gekomen is delen wij u
mede dat, na een langdurige ziekte die hij/zij op een bewonderenswaardige wijze gedragen
en doorstaan heeft, zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn dierbare….

16

Op ….dag …. 20.. overleed, geheel onverwacht, in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving,
mijn innig geliefde….

17

Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden, in de leeftijd van .. jaar, van …..

18

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te delen dat onze zoon/dochter, broer/zus,
oom/tante, neef/nicht …. heden is overleden.

19

Bedroefd stellen wij u er van in kennis dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan, op
…-jarige leeftijd, mijn innig geliefde….

20

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem/haar pijn bespaard is gebleven geven wij u kennis
dat, na een kortstondig ziekbed, van ons is heengegaan mijn lieve….

21

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

22

Heden overleed zacht en kalm, onze lieve….

23

Wij zijn dankbaar voor al zijn/haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, maar wij
zijn verdrietig dat van ons is heengegaan, op ..-jarige leeftijd, onze…..

24

Na alle fijne jaren die we met hem/haar mochten beleven hebben wij, geheel onverwacht,
afscheid moeten nemen van onze lieve….

25

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader/moeder, schoon
vader/schoonmoeder en opa/oma….

26

Intens bedroefd om zijn/haar te vroege afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij/
zij tijdens zijn/haar leven voor ons gedaan en betekend heeft is, na een langdurige ziekte,
rustig ingeslapen, mijn innig geliefde…..

27

Tot ons groot verdriet is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan, mijn lieve man/vrouw,
onze vader/moeder en grootvader/grootmoeder….

28

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is, in de leeftijd van .. jaar, na voorzien te zijn van
het H. Sacrament der zieken plotseling van ons heengegaan, mijn innig geliefde….,
fijne…..

29

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend heeft, maar bedroefd om zijn/
haar heengaan, delen wij u mede dat, na een geduldig gedragen lijden, toch nog geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve…., onze….

30

Met diepe bewondering voor zijn/haar overgave om zijn/haar ziekte te aanvaarden en een
steun voor zijn/haar omgeving te zijn, hebben wij, na voorzien te zijn van het H. Sacrament
der zieken, afscheid genomen van….

31

In de vrede van Christus overleed zacht en kalm, na een rijk en welbesteed leven, in zijn/
haar .. levensjaar, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, mijn dierbare….

32

Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken is, op de leeftijd van ..jaar, na een
liefdevolle verpleging in het…. overleden, mijn lieve….

33

Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer is, na het ontvangen van het H. Sacra
ment der zieken, van ons heengegaan, onze beminde….

34

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, voorzien van het H.
Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar, van ons is heengegaan, mijn lieve….

35

Na een godsdienstig en zeer vruchtbaar leven en gedurende vele jaren liefderijk verzorgd in
het bejaardencentrum …. is heden, toch nog onverwacht, van ons heengegaan, onze
lieve….

36

Na een leven vol zorg voor zijn/haar gezin en medeleven met velen is, vol overgave in diep
geloof, rustig ingeslapen, na een fijne verzorging in bejaardencentrum …., mijn lieve….

37

Dankbaar jegens God dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, berichten
wij u dat, op ..-jarige leeftijd, is overleden onze lieve….

38

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, geven
wij u kennis dat, na voor zien te zijn van het H. Sacrament der zieken, van ons is heenge
gaan, mijn dierbare….

39

Na een langdurige ziekte, geheel overgegeven aan Gods H. Wil is, nog voorzien van het H.
Oliesel, van ons heengegaan, mijn onvergetelijke….

40

Heden heeft het God behaagd van ons te nemen, mijn geliefde….

41

Met diepe droefheid en in grote verslagenheid delen wij u mede dat, door een noodlottig
ongeval, nog in de bloei van zijn/haar leven, van ons is heengegaan, onze lieve….

42

Bedroefd, maar dankbaar dat wij …. zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u
kennis dat, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der zieken, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan onze zorgzame….

43

Verdrietig om zijn/haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn/haar lijden nu
voorbij is, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verpleging in …., is overleden, in de
leeftijd van .. jaar, mijn lieve….

44

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid voor allen die hem/haar gekend hebben
en tot het laatst toe betrokken bij alles wat hem/haar dierbaar was, steunend op een diep
geloof, is heden van ons heengegaan, in de bevoorrechte leeftijd van .. jaar, mijn dier
bare….

45

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid, voor ons en allen die hem/haar kenden
ging, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van .. jaar van ons heen,
onze dierbare….

46

Na een geduldig gedragen ziekte van enkele maanden is van ons heengegaan, in vast
geloofsvertrouwen, mijn geliefde ….

47

In de leeftijd van .. jaar is, voorbereid, maar toch nog vrij plotseling, voorzien van het H.
Sacrament der zieken, van ons heengegaan, onze onvergetelijke….

48

Moegestreden is in zijn/haar Heer ontslapen, onze lieve….

49

Na een moedig gedragen lijden heeft de Heer tot Zich genomen in Zijn Heerlijkheid,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken, mijn lieve….

50

Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde
dit in saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve…. We konden altijd
op je rekenen. Wij zullen je missen. Heden is vrij plotseling van ons heengegaan onze ….

51

Omringd door allen die hem/haar lief waren is, na een langdurige en met moed gedragen
ziekte, voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden onze lieve ….

52

Gekomen tot de leeftijd der sterken is, na een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan, mijn lieve ….

53

Heden overleed plotseling, na een arbeidzaam leven, in de leeftijd van .. jaar, onze zorg
zame ….

54

Na vele fijne jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft bete
kend moeten wij u, tot onze diepe droefheid, mededelen dat van ons is heengegaan, mijn
lieve ….

55

Na een liefdevolle verzorging in …. is, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, zacht en
kalm overleden, onze dierbare ….

56

Natuurlijk verdrietig, maar toch ook weer dankbaar dat wij haar/hem zo lang bij ons moch
ten hebben en voor alle liefde die zij/hij ons heeft gegeven, moeten wij u berichten dat is
overleden onze ontzettend lieve moeder/vader, schoonmoeder/schoonvader en oma/opa ….

