Voorbeelden van teksten nagedachtenisprentjes

†
Ter nagedachtenis aan

Naam Overledene
weduwe van naam

Geboren ... 19... te ....,
overleden .... 19... te.
Wij blijven moeder herinneren als een vrouw van groot geloof.
Zij heeft in moeilijke tijden hard gewerkt, zodat wij allen
goed verzorgd waren.
Door haar ijver en levensblijheid was zij vaak een lichtpuntje
voor de mensen waar zij dagelijks mee omging.
Haar grootste vreugde was als alle kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen om haar heen waren.
Blijf daarom in vrede en eensgezindheid leven met elkaar.

†
In dankbare herinnering aan

Naam Overledene
NAAM

Geboren op 1 oktober 1940 en overleden op 2 november 1995 te Wijk
bij Duurstede.
Frans groeide op als vierde zoon in ons gezin. Hij besloot bakker te
worden, ruim dertig jaar heeft hij dit vak met plezier uitgeoefend,
maar helaas moest hij om gezondheidsredenen stoppen.
Hij had er veel moeite mee nutteloos thuis te zitten.
Rond de feestdagen voelde hij altijd sterk de behoefte weer eens
bakker te zijn.
De appelflappen van Ome Frans vonden gretig aftrek in de familie.
Zijn enige hobby was voetbal, tot hij ontdekte dat werken in de
natuur, tuinieren en de boomgaard hem veel afleiding bood.
Hierdoor kreeg hij weer contacten die voor hem heel belangrijk zijn
geweest.

†
In dankbare herinnering aan

Hendrik Jansen

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor Uw
medeleven en belangstelling na het overlijden van onze dierbare moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.
Plaats, maand jaar.

Frans was een familiemens.
Hij genoot erg van de aanwaai van neven en nichten die hij
graag plaagde maar ook regelmatig goede raad gaf.
Hij stond bekend in de familie om zijn droge humor.
„Een man een man een woord een woord” was zeker op Frans
van toepassing.
Hij had het er moeilijk mee dat het einde voor hem zo snel zou
komen, al kon hij zich moeilijk uiten.
We zijn dankbaar dat we in de gelegenheid zijn geweest in vol
bewustzijn thuis van elkaar afscheid te nemen.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze broer, zwager en oom willen wij u hartelijk
danken.
Familie............
Plaats, maand jaar.

De laatste acht jaar in Soest, samen met Riek, de kinderen en
kleinkinderen, vond Henk de mooiste tijd van zijn leven.
Wij danken God, voor de vele mooie dagen, weken, maanden en
jaren welke wij met elkaar hebben mogen meemaken.

HENK

echtgenoot van Riek de Waard
Hij werd geboren op 13 februari 1928 te Naarden en is op 14 november
1991 overleden te Soest.
Vanuit de St. Maartenskerk te Maarn is hij begraven op het parochiekerkhof aldaar.
Dat hij daar moge rusten in de vrede van de Heer.
In het leven van Henk heeft zijn werk als banketbakker een centrale rol
gespeeld.
Met grote inzet en toewijding heeft hij samen met Riek de zaak opgebouwd.
Na 37 jaar werd de arbeidzame periode afgesloten en verhuisden zij naar
Soest.
Henk hield van gezelligheid en genoot van de vele uitstapjes, die hij
samen met Riek maakte.
Het vieren van het 45-jarig huwelijksfeest met familie, buren en kennissen was voor hem een hoogtepunt.

1vbbidpr.pm5

Wij bedanken u
..voor de armen om ons heen..
..voor woorden van troost en medeleven..
..voor de vele kaarten, brieven en bloemen.
Riek Jansen-de Waard
Kinderen en kleinkinderen
Soest, februari 1991

