
Aanhef rouwbrief algemeen 

 

1) Heden overleed …. 

2) Thuis is overleden … 

3) Zo maar uit ons leven .... 

4) In liefde gedenken wij.... 

5) Rustig weggegleden uit het leven. 

6) In alle rust is overleden mijn/onze…. 

7) Heden verloren wij onze geliefde ..... 

8) Plotseling niet meer in ons midden. 

9) Langzaam gleed hij van ons weg mijn/onze..... 

10) Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

11) Groot is het verdriet na het overlijden van mijn....... 

12) Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze...... 

13) Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze….. 

14) De herinnering aan een bijzonder mens is geboren. 

15) Onze lieve ...... is vredig uit ons midden weggegleden. 

16) Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... 

17) Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze.... 

18) Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze….. 

19) Met een knipoog naar het leven nam hij afscheid van ons. 

20) Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. 

21) Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ..... 

22) Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze….. 

23) Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze..... 

24) Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze..... 

25) Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze..... 

26) Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... 

27) In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

28) Geheel in haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze… 

29) Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze... 

30) Na een schitterend leven is overleden mijn/onze ..... 



31) Na een mooi en liefdevol afscheid is op ..... (datum) overleden mijn/onze...... 

32) Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze….. 

33) Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze…. 

34) Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze.... 

35) Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in haar vertrouwde omgeving overleden 
mijn/onze... 

36) Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze .... 

37) Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan mijn/onze...... 

38) Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze…….. 

39) Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze...... 

40) Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van 
mijn/onze….. 

41) Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan 
mijn/onze…. 

42) Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis haar vertrouwde omgeving, overleden 
mijn/onze... 

43) Na een lang en blijmoedig leven is ….. te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig 
ingeslapen/gestorven.... 

44) Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze....... 

45) Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is 
vredig ingeslapen mijn/onze…… 

46) Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden mijn/onze..... 

47) Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze .... 

48) Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze….. 

49) Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze ….. 

50) Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze.. 

51) In de kracht van zijn leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze..... 

52) Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen mijn/onze…. 

53) Op de leeftijd van ... jaar is overleden mijn/onze...... 

54) Tot het einde toe zelfstandig, volop in het leven en bruisend van energie is totaal onverwacht overleden 
mijn/onze.... 

55) Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze….. 

56) Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is 
overleden mijn/onze …… 

57) Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze……. 

58) Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze ..... 



59) Omringd door liefde en warme gedachten van haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze .... 

60) Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze….. 

61) Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig 
mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ….. 

62) Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen 
mijn/onze .... 

63) Met heel veel bewondering en respect voor zijn kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om 
afscheid te nemen van mijn/onze ..... 

64) Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij 
afscheid moeten nemen van mijn/onze..... 

65) Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van 
mijn/onze….. 

66) Kort na het heengaan van haar geliefde man, hebben wij afscheid moeten nemen van onze……. 

67) Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze…… 

68) Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die zij achterlaat geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn/onze..... 

69) Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het haar zwaar viel de beperkingen van de 
laatste periode te aanvaarden, geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze....... 

70) Zacht, kalm en voldaan, omringd door haar geliefden is van ons weggegleden mijn/onze...... 

71) Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde. 

72) Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed mijn/onze..... 

73) Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die zij tijdens haar leven mocht 
ontvangen is in alle vrede heengegaan mijn/onze ... 

74) Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, moe en 
verlangend naar het einde is heengegaan mijn/onze..... 

75) Dankbaar voor de mooie jaren die hij ons heeft gegeven hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn/onze… 

76) Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij heeft ondervonden in  Zorgcentrum/Verzorgingshuis……., 
delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze…. 

77) Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze….. 

78) Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van .... 

79) Met stomheid geslagen, verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden mijn/onze..... 

80) Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze.... 

81) Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden van mijn/onze….. 

82) Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze .... 

83) Met gevoelens van machteloosheid en intens verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze  

84) Tot onze grote ontsteltenis, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht, is overleden mijn/onze .... 

85) Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Wij hebben 
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze..... 



86) Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…… 

87) Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma is overgegaan in 
dierbare herinneringen. 

88) Diep verdrietig, maar in het besef dat hij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van 
het overlijden van mijn/onze…. 

89) Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze .... 

90) Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …. 

91) Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze….. 

92) Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze .... 

93) Verdrietig, maar trots om wie hij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …… 

94) Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .... 

95) Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn/onze …… 

96) In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze ...... 

97) Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid 
van mijn/onze…. 

98) Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht 
afscheid moeten nemen van mijn/onze...... 

99) Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze…… 

100) Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn/onze...... 

101) Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

102) Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van 
ons is heengegaan mijn/onze.... 

103) Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze..... 

104) Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van haar mochten ontvangen, geven 
wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze....... 

105) Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat zij in haar slaap en zonder 
lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze..... 

106) Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn/onze …. 

107) Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft 
betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze…. 

108) Na een langdurige, liefdevolle verzorging in Verzorgingshuis/Verpleeghuis ....... is heel rustig van ons 
heengegaan mijn/onze..... 

109) In de kracht van haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze..... 

 

 

 



Aanhef rouwbrief na ziekte 

 

1) Strijdbaar tot het einde overleed ...... 

2) Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze...... 

3) Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang 
leven ingeslapen mijn/onze……. 

4) Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd en dankbaar dat hem een 
langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan 
mijn/onze.... 

5) Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis 
van het heengaan van mijn/onze..... 

6) Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, 
geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze....... 

7) Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn/onze .. 

8) Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…. 

9) Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze.... 

10) Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze ……… 

11) Na een goed leven en een korte strijd is van ons heengegaan……. 

12) Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze.... 

13) Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze.... 

14) Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons 
heengegaan mijn/onze………  

15) Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze ....... 

16) Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze..... 

17) Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze..... 

18) Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze…… 

19) Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze..... 

20) Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is 
overleden mijn/onze.... 

21) Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen.  

22) Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze...... 

23) Ondanks haar positieve instelling en haar enorme wilskracht heeft zij de oneerlijke strijd toch moeten 
opgeven. 

24) Even waardig en dapper als zij haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze ..... 

25) Met al zijn strijdlust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze...... 

 



 

26) Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele 
jaren extra van het leven te mogen genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
mijn/onze…….  

27) Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden haar bespaard is 
gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze....... 

28) Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee zij met haar ziekte omging, 
hebben wij afscheid genomen van mijn/onze..... 

29) Verdrietig maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mee dat van ons is 
heengegaan mijn/onze ..... 

30) Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het 
overlijden van mijn/onze ……. 

31) Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte wist te dragen, geven wij u 
kennis van het overlijden van mijn/onze..... 

32) Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen 
wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden 
mijn/onze....... 

33) Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze 
aanwezigheid onverwacht overleden onze…… 

34) Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij ons te 
kunnen blijven, delen wij u mede dat in haar vertrouwde omgeving is ingeslapen mijn/onze…. 

35) Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig van ons heengegaan 
mijn/onze .... 

36) Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis 
van het heengaan van mijn/onze..... 

37) Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn/onze ...... 

38) Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn/onze….. 

39) Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens 
zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze….. 

40) Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze…. 

41) Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee hij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te blijven 
en intens dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en gedaan, hebben wij afscheid genomen van 
mijn/onze…. 

42) Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door haar kinderen, heengegaan onze….. 

 

 

 

 

 

 



Aanhef rouwbrief religieus 

1) Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u 
mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door haar kinderen is overleden mijn/onze….. 

2) Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog 
onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze.... 

3) Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft 
genomen mijn/onze..... 

4) De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze...... 

5) In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze.... 

6) In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze...... 

7) God heeft thuisgehaald mijn/onze..... 

8) Heden is in de volle overgave des geloof ontslapen mijn/onze...... 

9) Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze..... 

10) De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze...... 

11) Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/onze..... 

12) Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle 
overgave is overgaan naar Gods Rijk mijn/onze.... 

13) Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van haar Heer en Heiland ontslapen 
(overleden mijn/onze..... 

14) Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze...... 

15) Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze.... 

16) Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen mijn/onze.... 

17) Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze.... 

18) In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert naar 
haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze...... 

19) Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons 
heengegaan mijn/onze.... 

20) Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze.... 

21) Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen mijn/onze.... 

22) De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze..... 

23) Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/onze.... 

24) Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn Vader mijn/onze.... 

25) In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/onze 

26) In gelovig vertouwen, dat hij/zij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van 
mijn/onze..... 

27) Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die zij ons heeft gegeven, 
delen wij u mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn/onze...... 



28) Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van haar mochten ontvangen, geven 
wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der zieken en in volle overgave aan de Heer, 
vredig van ons is heengegaan mijn/onze ... 

29) Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze ……… 

30) Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze.... 

31) Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen mijn/onze …… 

32) In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze …. 

33) Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden mijn/onze….. 

34) In Gods ontferming is opgenomen mijn /onze……  

35) Intens verdrietig en diep geschokt zijn wij dat de HEERE plotseling uit ons midden heeft weggenomen 
mijn/onze….  

36) In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze…..  

37) Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen mijn/onze…. 

38) Dankbaar wat zij in haar lange leven voor ons en zo vele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat 
God tot Zich genomen heeft mijn/onze……. 

39) Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan. 

40) Actief als hij was en tot het laatste moment aanwezig is ..... (naam), gesterkt door zijn geloof, aan zijn 
laatste reis begonnen. 

41) Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods 
erbarmen, van ons heengegaan mijn/onze...... 

42) Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons 
heengegaan mijn/onze..... 

43) Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan 
mijn/onze........ 

44) Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem mochten ontvangen, geven 
wij u kennis dat, na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, 
vredig van ons is heengegaan mijn/onze... 

45) Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt 
door het H. Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze... 

46) Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden 
mijn/onze..... 

47) Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij 
u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door haar kinderen is overleden mijn/onze... 

48) Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door her H. Sacrament der Zieken, (rustig) overleden 
mijn/onze..... 

49) Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood 
doorgegaan onze …….. 

50) Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament 
der Zieken, omringd door haar dierbaren overleden mijn/onze..... 

 

 



Religieus: 

1) In paradisum deducant te angeli 

2) Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren 

                                Genesis 3:19  

3) Laat mij als kleine vogel schuilen mogen 

waar G’uw vleuglen om mij slaat. 

                          Psalm 61 : 3 

4) Wat er ook mag gebeuren, 

mij geleide des Heeren hand. 

5) Zo blijven dan: 

Geloof, hoop en liefde…. 

                        1 Corinthiërs 13 

6) Alle dingen hebben tijd 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

                          Gezang 267 

7) Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij 

                          Psalm 23 

8) ….. en niemand 

of hij heeft een naam bij U, 

En niemand valt of hij valt in Uw handen, 

En niemand leeft of hij leeft naar U toe….. 

                        Huub Oosterhuis 

9) 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

schreeuwt niet sterker naar 't genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

                          Psalm 42 (ber.) 

10) Hij brengt mij in een oase van groen, 

daar strek ik mij uit 

aan de rand van het water, 

daar is het goed rusten. 

11) Als het lichaam niet meer wil 

en het leven wordt een lijden, 

kan men dankbaar zijn 

dat God het komt bevrijden. 

 
12) De eeuwenoude gang 
van al wat komt en gaat, 
De eindigheid, 
die al wat leeft te wachten staat, 
Voor wie gelooft 
geeft dit geen zorgen of verdriet, 
Hem wacht de eeuwigheid, 
die rust in vrede biedt. 
                  Huub Matthee 



 

13) Niemand valt of hij valt in Uw handen 

en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 

                                                        Huub Oosterhuis 

14) Wees mij een rots tot mijn bescherming, 

Zodat ik altijd weer 

Bij u U kan schuilen Heer. 

Want U, mijn God, U bent mijn vesting, 

U zult in al mijn vrezen 

Mijn rots en redder wezen. 

                        Psalm 71 : 2 

15) Niemand leeft voor zichzelf 
Niemand sterft voor zichzelf 
Wij leven en sterven voor God  onze Heer 
aan Hem behoren wij toe. 
 
16) Moeder, je hebt veel moeten lijden, 
het was soms niet om aan te zien; 
dan bad ik God, je te bevrijden, 
genadig naar je om te zien. 
En nu Hij je heeft weggenomen, 
zijn wij pas weer tot rust gekomen. 
Nel Benschop 
 
17a) Je bent niet dood - 
de Heer heeft je geroepen 
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; 
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, 
Je hebt ze nu  
want je bent veilig thuis. 
17b) Je bent niet dood  
je mag voor eeuwig leven, 
Je bent verlost van onvolkomenheid, 
van pijn en van verdriet, God zal je geven 
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. 
Nel Benschop 
 
18) Een moeder sterft altijd te vroeg 
al wordt ze nog zo oud. 
Je hoopt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 
Maar als de jaren tellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud, 
bid je dat God haar halen zal, 
omdat je van haar houdt. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lieve, zorgzame, dierbare etc. 

mijn bijzondere man/vrouw 

mijn lieve man/vrouw 

mijn allerliefste man/vrouw 

mijn lieve zorgzame man/vrouw 

mijn innig geliefde man/vrouw 

mijn dierbare man/vrouw 

mijn lieve en markante man/vrouw 

mijn trouwe echtgenoot/note 

mijn diepgelovige man/vrouw 

mijn zeer geliefde man/vrouw 

mijn bijzondere en erudiete man 

mijn onvergetelijke man/vrouw 

mijn dappere man/vrouw 

mijn levenslustige man/vrouw 

mijn levenskameraad 

mijn levensmaatje 

mijn maatje 

 

onze zorgzame vader/moeder 

onze originele vader/moeder  

onze bijzondere vader/moeder 

onze inspirerende vader/moeder 

onze betrokken vader/moeder 

onze geweldige vader/moeder 

onze genereuze vader/moeder 

onze fantastische vader/moeder 

onze lieve, zorgzame vader/moeder 

onze pater familias 

onze markante vader/moeder 

onze onvervangbare vader/moeder 

onze eigenzinnige vader/moeder 

onze unieke vader/moeder 

onze krachtige vader/moeder 

onze bevlogen vader/moeder 

onze bewonderenswaardige vader/moeder  

onze trotse opa/oma 

onze geweldige opa/oma 

onze super opa/oma 

onze altijd belangstellende opa/oma 

 

 

 



 

 

Als ik dood ga 
Hoop ik dat jij erbij bent, 
Dat ik je aankijk, 
Dat je mij aankijkt 
Dat ik je hand nog voelen kan. 
 
Dan zal ik rustig doodgaan. 
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn. 
Dan ben ik gelukkig 

Remco Campert 

 
Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed 
als je iemand die je lief hebt verliezen moet. 
De lege plek, het doet zo’n pijn, 
maar in gedachten zal hij/zij altijd bij ons zijn.  

Drievoudig is de gang des tijds, 
dralend komt de toekomst nader. 
Pijlsnel is vervlogen het heden, 
eeuwig stil staat het verleden.  

Het liefste wat ik heb bezeten 
ruim .....jaar de spil van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan.  

Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee. 
Je trotseerde storm en golven 
alleen... je had de wind niet mee.  

Zonder iets te vragen 
wist jij ons op jouw 'vleugels' te dragen. 
Blij want we hebben jou gekend. 
Bedroefd, nu je er niet meer bent.  

Zomaar....... 
Zomaar de lach van een spelend kind, 
Zomaar een groet van een kennis of een vrind, 
zomaar de wisseling van dag en nacht, 
en dan plots.......zomaar het einde, 
net toen je het niet had verwacht.  

Haar leed is geleden, 
de cirkel is rond. 
Nu krijgt ze de rust, 
die ze hier niet meer vond. 

 



 

Intens verdrietig om wat niet meer is 
en nooit meer zal zijn. 
Dankbaar voor wat was 
en altijd zal blijven.  

Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel. 
Moegestreden, door onze liefde omringd, is van ons heengegaan 

 
 

Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten 
nu voelen wij dat er een diepe stilte komt 
en in die stilte zullen we je opnieuw ontmoeten. 
 
Herinner mij,  
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij in de stralende zon, 
hoe ik was toen ik alles nog kon. 
 
Tempus Fugit – Times Flies – Tijd vliegt 

 
Beetje bij beetje moest jij ons verlaten. 
Wij konden niet zo goed meer met je praten. 
Die blik, die stilte deed vaak zeer. 
De vader/ moeder en opa/oma van vroeger was je niet meer. 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, 
Zeggen wij ‘bedankt’ voor alles wat je hebt gedaan. 
 
En als ik ga, 
Terwijl jij hier nog bent… 
Weet dan dat ik verder leef, 
Vibrerend in een andere dementi 
Achter een sluiter voor jou verborgen. 
Je zult me niet meer zien, maar heb vertrouwen. 
Ik wacht op de tijd dat wij weer samen kunnen zijn, 
Ons van elkaar bewust. 
Tot dan, geniet ten volle van het leven 
En als je me nodig hebt, fluister mijn naam dan in je hart, 
…. Ik zal er zijn. 
 
 

Aan zijn/haar hand hebben wij gelopen 
Met zijn/haar handen verzorgde hij/zij zijn/haar gezin 
Nu zijn zijn/haar handen stil gevallen 
En treedt voor ons een leegte in 

 

 

 

 



1) Afscheid nemen is met dankbare handen 

meedragen al wat herinnering is. 

2) Je liefde en je kracht, je warmte en je lacht... 

We zullen je missen, iedere dag en nacht… 

3) Soms is er zoveel wat we voelen 

Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.... 

4) Degene die ik liefheb verlaat ik 

om degene die ik liefhad terug te vinden. 

5) De dood gaat niet over de dood 

maar over wat je met je leven hebt gedaan 

6) Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent, 

hoe raken we aan jouw afwezigheid gewend? 

7) Haar hart klopte tot het laatst voor anderen, 

maar had geen kracht meer voor zichzelf. 

8) Het mooiste van het leven zijn de sporen 

van liefde die wij achterlaten als wij weggaan. 

9) Hij was een gelukkig en tevreden mens. 

Hij hield van het leven en vooral van ons. 

10) Dan straalt daar weer die ene ster 

Dus is onze ...... eigenlijk nooit weggegaan. 

11) Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan. 

Tot op de grens van zijn aardse bestaan. 

12) De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen dragen wij in ons hart voor altijd mee. 

13) Treur niet dat ik je verlaten heb, 

ik hoop dat je blij bent dat je mij hebt gekend! 

14) De herinnering is het enige paradijs 

waaruit wij niet verdreven kunnen worden. 

15) Verbleven in vele verre landen, nu op weggegaan naar zijn laatste bestemming. 

16) Bewonderenswaardig was haar levenskracht. 

Groot was haar liefde voor haar dierbaren. 

17) Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. 

Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven. 

18) Hoe de wind waait in je leven kan je niet bepalen, maar hoe je de zeilen zet wel. 

19) Het mooiste zijn de sporen van de liefde 

die wij achterlaten als wij weggaan. 

20) Groot is de leegte en het verdriet. 

Mooi zijn de herinneringen die je achterliet. 

21) Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven,   heb ik het nu teruggelegd. 



22) Als een vriend zoveel goede herinneringen nalaat, sterft zij niet echt. 

23) Het is minder erg om iets te verliezen wat je lief hebt, dan dat je het nooit hebt gehad. 

24) Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

 

25) Elke dag zonder jou is als een dag zonder bloemen; 

elke dag zonder jou kun je geen dag meer noemen. 

 

26) Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet, alsof je niemand wilde storen. 

27) Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen 

kunnen wij gelukkig worden in de tijd die we hebben. 

28) Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan 

zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn. 

29) Liefde is het verlangen, 

om meer te geven dan te ontvangen. 

30) Zolang wij leven blijft zij leven 

Zij is een deel van ons 

Zolang wij haar herdenken. 

31) Als het leven geen waarden meer kent, 

dan is het onherroepelijk, pijnlijk en 

onvergetelijke afscheid aanvaardbaar. 

32) Donkere wolken werden doorbroken, 

daarom nog even van het licht  

des levens genoten. 

33) Ik ben moe van deze lange reis 

Al wat ik vraag is een rustige slaap  

en dromen van hen die ik lief heb. 

 
34) Sterven in vrede dat is: 
met ‘n gerust hart je ogen sluiten. 
 
35) Nu vader er niet meer is 
resteert alleen de herinnering 
maar die is zo geweldig dat hij daarin 
voor ons blijft leven. 

 
36) Jij vocht om bij ons te blijven 
Je humor bleef bestaan 
Jij hebt ons alles gegeven 
De weg te vinden om door te gaan. 
 
37) De dood heeft duizend ogen 
maar nauwelijks een gezicht. 
Hij kent geen mededogen. 
Hij doet alleen zijn plicht. 

 
 
 
 
 
 



38) Strooi uit mijn as 
voor alle winden  
dat wat mijn lichaam was 
de weg kan vinden, 
naar alles wat het eens beminde, 
naar wolk en zee 
en zich daarmee verbinden. 

 
39) Hij was een dynamisch mens 
die het leven heeft vastgehouden 
tot de laatste seconde. 
Zijn voorbeeld zal ons sterken. 

 
40) Zoals hij geleefd heeft, is hij gestorven 
vol kracht en vol overgave. 
 
41) En altijd is het zo geweest, 
dat liefde haar eigen diepte niet kent 
dan op het uur der scheiding. 
    Kahlil Gibran 

 
42) Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje  
en alle beetjes die je stierf 
‘t is vreemd, maar die vergeet je 
het is je dikwijls zelfs ontgaan 
je zegt ik ben wat moe 
maar op ‘n keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe.  
Uit “liggen in het gras”, Toon Hermans 

 
43) Wie van zijn herinneringen kan genieten, 
leeft tweemaal. 
 
44) Alleen je lichaam 
is maar van ons weggenomen. 
Niet wat je zei 
en ook niet wie je was. 

 
45) Er is ons geen kalme reis beloofd, 
maar wel een behouden aankomst. 

 
46) Elk afscheid betekent de geboorte 
van een herinnering (Salvador Dali) 

 
47) Al hoorde ik eerder 
van de weg die elk moet gaan. 
Onvermijdelijk; 
gisteren had ik niet gedacht 
dat het vandaag al zou zijn. 
Japans doodsvers van Narihira 

 
48) Als leven lijden wordt.... 
a-  is rusten goed. 
b-  komt de dood als een vriend. 
c-  is sterven een gewin. 
d-  is de dood een verlossing. 

 
49) Het verlies was er al voor het einde, 
de rouw voordat het afscheid kwam. 
Toen die onzekere verwarring 
bezit van je gedachten nam. 



 
50) Nooit een onvertogen woord 
hebben we van haar gehoord. 
Je hoorde haar nooit zeuren  
en liet alles maar gebeuren. 
Waar haalde je de kracht vandaan 
om zo nog jaren door te gaan. 
Veel stille pijn heb je geleden, 
nu is de grote strijd gestreden. 

 
51) Papa, wij zijn nog zo klein 
waarom nu, het was zo fijn 
je aai, je grapjes, je lieve lach 
we missen het, iedere dag 
voor altijd zit je in ons hart 
op een plaatsje heel apart. 

 
52) Met je ogen en met je gebaren 
sprak jij met ons de laatste jaren. 
Wij begrepen jou toch o zo graag 
maar of dat lukte blijft steeds de vraag. 

 
53) En als ik dood ben, treur dan niet 
ik ben niet echt dood, moet je weten 
het is mijn lichaam dat ik achterliet 
dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten. 
Bram Vermeulen 

 
54) Je hebt iemand nodig 
stil en oprecht 
die als het erop aan komt 
voor je bidt of voor je vecht. 
Pas als je iemand hebt 
die met je lacht en met je grient 
dan pas kun je zeggen: 
‘k heb een vriend. 
Toon Hermans 

 
55) Als ik de dingen niet meer weet, 
als ik de namen niet meer ken 
en wat ik weet meteen vergeet, 
zodat ik onherkenbaar ben. 
Herinner mij dan stralend in de zon, 
vol levenskracht toen ik alles nog kon. 

 
56) Zwijgzaam en zonder klagen 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 
 
 
57) Rust nu maar uit, 
je hebt je strijd gestreden. 
Jouw moed en wilskracht 
mochten niet meer baten, 
je hebt ons moeten verlaten. 
Maar wat je ons aan liefde hebt gegeven, 
is rijkelijk genoeg voor ons verdere leven. 

 
 



58) Zijn plaats is leeg, 
zijn stem is stil. 
Een ieder die hem kende, 
weet wat dat zeggen wil. 

 
59) Al heeft zij (hij) ons verlaten, 
zij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in haar bezaten, 
is altijd om ons heen. 
Als zonlicht om de bloemen, 
een ieder goed gezind. 
Te veel om op te noemen, 
door iedereen bemind. 

 
60) Het verlies was er al voor het einde, 
de rouw voordat het afscheid kwam. 
Toen die onzekere verwarring 
bezit van uw/je gedachten nam. 
Wij voelden mee met stil verdriet, 
nu rouwen wij, maar treuren niet. 

 
61) Ik heb me gevoegd bij hen 
die ik liefhad. 

 
62) Huil niet om mij 
mijn lijden is ten einde. 
Voor mij geen zorgen meer 
geen angst en nooit meer pijn. 

 
63) Groot is de leegte die zij achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven. 
 
64) De zon scheen 
De vogels floten 
de bloemen bloeiden 
en toen werd het stil. 

 
65) Er zijn geen woorden voor een zieke 
van wie je weet zij redt het niet. 
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor haar einde 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen haar leven, 
maar ook haar lijden overnam. 

 
66) Ga nooit weg zonder te groeten 
Ga nooit weg zonder een zoen 
Wie het noodlot zal ontmoeten 
Kan het morgen niet meer doen 
Ga nooit weg zonder te praten 
Dat doet soms een hart zo’n pijn 
Wat je ‘s morgens hebt verlaten 
Kan er ‘s avonds niet meer zijn 

 
67) Al lange tijd zijn we je kwijt. 
Je was er wel en ook weer niet, 
vaak deed ons dat veel verdriet. 
Je ging steeds verder bij ons vandaan, 
tenslotte moesten wij je laten gaan. 

 
 



68) Als ‘n bloem, zo is ‘t leven, 
‘t begin is teer en klein. 
De een die bloeit uitbundig, 
d’ ander geurt heel fijn. 
Sommige bloemen blijven lang, 
weer anderen blijven even. 
Vraag niet bij welke je behoort, 
dat is het geheim van het leven. 

 
69) Zo onverwachts ben je gegaan 
ik heb je niet eens gedag kunnen zeggen 
je was een bijzondere man 
er zal voor altijd een heel speciaal plekje 
in mijn hart voor je zijn. 

 
70) Omdat er liefde is  
bestaat er geen voorbij 
in alle eeuwigheid ben jij. 

 
71) Zwijgzaam ..... stil en zonder vragen, 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht, 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam ..... moegestreden, 
uit ons midden weggegleden. 

 
72) En na een dappere, maar ongelijke strijd, 
uit je lijden nu bevrijd. 
 
73) Hij heeft zijn strijd gestreden. 
De wereld werd steeds 
kleiner om hem heen. 
Hoe hij in stilte heeft geleden. 
Weet niemand ..... 
hij alleen. 

 

74) Terug naar de natuur ...  

75) Het is mooi geweest.  

76) Het leven is doorgeven... 

77) Het leven ten volle geleefd. 

78) Alles is nu anders zonder jou. 

79) Er viel nog zoveel te genieten. 

80) Het was mooi, het is goed zo. 

81) Ik heb een mooi leven gehad. 

82) Wij zullen je missen, iedere dag. 

83) Verdriet is de prijs van de liefde. 

84) Een markant persoon is niet meer. 

85) Wij kunnen het nog niet geloven .....   

86) De muziek was zijn lust en zijn leven. 

87) Terug naar de bron van eeuwig leven. 

88) Hij heeft mij zoveel geluk gebracht. 

89) Wie weet dansen ze boven ook wel..... 

90) Langzaam is het leven opgehouden...... 

91) De wil was er nog, de kracht niet meer. 



92) Het leven is overgegaan in herinneringen. 

93) De dood kwam onverwacht maar zacht. 

94) Onze toekomst samen is anders bepaald. 

95) Vaar op de stroom van de vergankelijkheid. 

96) Vertrokken met vogels, wolken en winden .... 

97) Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren. 

98) Sommige dingen zouden eigenlijk nooit mogen gebeuren. 

99) Je moet de dood aanvaarden voor je sterft. 

                                                     Bisschop Muskens 

100) Het werd, het was, het is gedaan. 

                                                               M. Vasalis 

101) Wat was, is geweest. 

                                      A. Roland Holst 

102) Verliezen is moeilijk en 

het voelt zo onrechtvaardig. 

103) Vol van leven en geluk, 

nu ben je weg, alles is stuk 

104) Leef de dag van vandaag 

alsof er geen morgen is. 

105) Leef vandaag, 

morgen kan alles anders zijn. 

106) Onze verbondenheid was 

heel bijzonder en dierbaar. 

107) Ik vertrouw op de toekomst, 

wat die ook moge zijn... 

108) Om je heengaan treuren wij, 

om wat je was zijn wij dankbaar. 

109) Sterven in vrede is: 

Met een gerust hart je ogen sluiten. 

110) Heel bijzonder, heel gewoon, 

gewoon een heel bijzonder persoon. 

111) Na een lang en zorgzaam leven 

zijn haar taken volbracht. 

112) Het afscheid is definitief, 

maar de herinnering onuitwisbaar. 

113) Toen kwam die onverwachte dag, 

de dag dat de stilte kwam ….. 

114) Je liefde, kracht, je warmte en je lach…. 

we zullen je missen, iedere dag. 



115) Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij, 

in alle eeuwigheid ben jij... 

116) Ik ben niet bang voor de dood, 

maar ik had nog wel wat langer willen leven. 

117) Je moeder blijft je moeder 
zo eigen en vertrouwd 
je wilt haar niet graag missen 
omdat je van haar houdt 
Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan 
je verstand zegt dat het goed is 
maar in je ogen blinkt een traan 

 
118) Waarom jij? 
We zullen het nooit weten 
We zullen je missen 
Maar nooit vergeten 

 
119) Als ik eens mijn ogen sluit 
En het leven vliegt er uit 
En men vraagt: 
Was het goed of matig 
Was het vlot of statig 
Blijf bij die vraag niet langer staan,  
Vergeef mij, ik heb mijn best gedaan. 
 
120) Het laatste beetje is nu op, 
veel was er te verduren. 
Het kaarsje is nu opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 
Voor wie het aangaat is ‘t niet erg, 
die heeft genoeg geleden. 
Degenen die je achterlaat, 
wensen je rust en vrede.  

 
121) ‘t Liefste wat ik heb bezeten 
ruim 40 jaar de spil van mijn bestaan. 
Vraag me niet dat te vergeten 
en gewoon weer door te gaan. 

 
122) Het is tijd, ik moet nu gaan 
Ik zal geen afscheid nemen 
Kijk naar me uit in de regenbogen 
Hoog in de lucht 
Als de zon weer opkomt 
En de hele wereld nieuw is 
Kijk dan naar me uit en hou van me 
Zoals ik van jou gehouden heb. 

 
123) Plotseling moesten wij jou missen 
Jij, die zo intens genoot 
Herinneringen zijn niet uit te wissen 
Liefde leeft voort na de dood 

 
124) Een roos als symbool 
vertelt ons van ‘t leven 
de een is er lang 
de ander maar even. 
 



125) Terneergeslagen moesten wij toezien 

hoe zij ons huis verliet 

om niet meer terug te keren. 

126) Het doek is gevallen. 

Na jaren en jaren van strijd 

heeft de pijn het alsnog gewonnen. 

127) Hij is ons toch nog onopgemerkt ontgleden. 

Hij keerde in, en ademde zo diep 

dat het weer leek of hij alleen maar sliep. 

                                                      Jean Pierre Rawie 

128) Net zoals de sterke stroom van een waterval 

niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging van een mensenleven, onomkeerbaar.     

                                                                      Boeddha 

129) De dood beëindigt alles, behalve  

de herinnering aan wat wij tijdens ons 

leven tot stand hebben gebracht. 

                            Shandrasekhara Venkata Raman 

130) Het leven van een mens is als een voetstap in het zand,    

die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt tussen zee en strand. 

131) Zijn lichaam gaf de strijd op 

zijn geest bleef tot het 

einde toe onverwoestbaar. 

Zo blijft hij bij ons. 

132) Je strijd is gestreden 

het leven was soms zwaar 

Maar jouw liefde 

houdt ons allen bij elkaar. 

133) Wat zo diep in het hart zit 

kun je door de dood niet verliezen..... 

De herinnering aan een bijzonder mens 

is geboren....... 

134) De één vindt hem dapper 

De ander zegt: “het is voorbij” 

De één zwijgt stilletjes 

En de ander denkt: was hij er nog maar bij… 

135) Zoals de vlinder aangetrokken door de zon 

ontstijgt aan haar cocon 

zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht 

opgaand naar het eeuwig licht. 

                                                            E. Kübler-Ross 

136) Natuur verwondert, overdondert 

soms en laat in al haar rijkdom 

leegte na ……Leven  

is mensen en dingen 

omhelzen 

en weer loslaten 



137) De eeuwenoude gang 

van al wat komt en gaat, 

De eindigheid, 

die al wat leeft te wachten staat, 

Voor wie gelooft 

geeft dit geen zorgen of verdriet, 

Hem wacht de eeuwigheid, 

die rust in vrede biedt. 

                                                           Huub Matthee 

138) Wereld 
Eerst is je wereld groot, 
je kunt er reizen tot en met. 
Maar heel dicht bij e dood 
is hij niet groter dan je bed. 
Maar als het wonder is geschied, 
waarop de mensen hopen, 
dan gaat, als je je ogen sluit 
een nieuwe wereld open. 

Toon Hermans 
 
139) Langzaam zie ik hen gaan 
de bocht om van het pad. 
Wat goud doorschenen stof, 
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voorheen. 
De liefsten. Eén voor één. 

Ida Gerhardt 
 
140) Een vader sterft altijd te vroeg, 
al wordt hij nog zo oud. 
Je hoopt dat God hem sparen zal, 
omdat je van hem houdt. 
Maar als de jaren tellen gaan,  
Hij ziek wordt, moe en oud, 
vind je dat God hem halen mag, 
omdat je van hem houdt. 
 
141) Toen God zag 
dat de weg te lang 
de berg te hoog 
en ’t ademen te zwaar werd, 
legde Hij zijn arm om mij heen 
en zei: “Het is goed zo”. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Dank voor de goede zorgen 

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum………….  
Wij willen het personeel/medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum bedanken voor de liefdevolle 
verzorging van ……… 
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van ………………  
Onze dank gaat uit naar het team van ………………….. voor hun inzet en goede zorg. 
Met dank voor de goede verzorging in ....... 
Wij danken hen die hem/haar zo liefdevol hebben verzorgd. 
Wij danken allen die hem/haar de afgelopen jaren zo goed en liefdevol hebben verzorgd. 
Onze dank gaat uit naar ........... waar hij/zij met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt. 
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het verplegend personeel van 
Zorgcentrum/Verpleeghuis.................. Mijn man/vrouw heeft daar zijn/haar laatste levensfase mogen 
doorbrengen en hij/zij werd omringd met alle zorg en tederheid. 

Uitvaart in stilte 

De begrafenis/crematie heeft in stilte plaatsgevonden. 
De begrafenis/crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden. 
De begrafenis/crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
Geheel in overeenstemming met zijn/haar wens hebben wij in besloten kring ...... (naam) naar zijn/haar laatste  
rustplaats gebracht. 
Wij nemen in besloten kring afscheid van hem/haar in crematorium ..... 
Wij hebben met eerbied gevolg gegeven aan zijn/haar laatste wens om in besloten kring afscheid van 
hem/haar te nemen. 

 

Persoonlijke mededelingen 

liever geen bezoek aan huis. 

..... hield van bloemen 

..... hield van rode rozen. 

Graag alleen rode bloemen. 

Vooral veel bloemen. 

Zwarte rouwkleding gewenst. 

Geen donkere kleding 

Geen rouwbeklag 

Kleed je informeel 

Komt u bij voorkeur zoals u bent. 

Feestelijke kleding. 

Bloemen in alle kleuren. 

Geen bloemen - Geen toespraken - Geen bezoek aan huis 

Overtuigd van uw medeleven, liever geen bezoek aan huis. 

In plaats van bloemen graag een gift aan bijvoorbeeld het Kon.Wilhelminafonds/Kankerfonds enz. 

 



Versierselen, eretekenen, onderscheidingen 

Veel belang wordt er aan gehecht als men tijdens zijn leven een onderscheiding heeft ontvangen. Deze 
onderscheiding kan onder de naam van de overledene worden vermeld. Onderstaand een lijst van Koninklijke 
onderscheidingen welke op de kaart vermeldt kunnen worden: 

Militaire Willemsorde 
Orde van de Nederlandse Leeuw 
Orde van Oranje-Nassau 
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau 
Huisorde van Oranje 

Onderlinge rangorde der Nederlandse staatsorden 

1.  Alle graden van de Militaire Willemsorde; 
2.  Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
3.  Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau; 
4.  Kommandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
5.  Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau; 
6.  Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau; 
7.  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
8.  Officier in de Orde van Oranje-Nassau; 
9.  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; 
10.  Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 
11.  Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in Goud; 
12.                                                                                          in Zilver; 
13.                                                                                         in Brons. 

Overzicht der Nederlandse onderscheidingen 

Overzicht der Nederlandse en militaire onderscheidingen, herinneringsmedailles en door de overheid niet 
verleende, doch wel erkende onderscheidingen, vermeld in de volgorde, zoals deze is voorgeschreven voor 
militairen, voor het dragen van uniform. 

I - Ridderorden, kruisen, medailles, erepenningen en eretekenen 

1.  Militaire Willemsorde; 
2.  Kruis voor Moed en Trouw; 
3.  Eresabel; 
4.  Verzetskruis; 
5.  Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in goud; 
6.  Orde van de Nederlandse Leeuw; 
7.  Orde van Oranje Nassau; 
8.  Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau; 
9.  Huisorde van Oranje; 
10.  Eervolle vermelding; 
11.  Bronzen Leeuw, eventueel met cijfer; 
12.  Verzetsster Oost Azië, 1942-1945; 
13.  Bronzen Kruis, eventueel met cijfer; 
14.  Kruis van Verdienste, eventueel met cijfer; 
15.  Vliegerkruis, eventueel met cijfer; 
16.  Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in zilver; 
17.  Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, in brons; 
18.  De Ruitermedaille, a. in goud, b. in zilver, c. in brons; 
19.  Grote gouden, kleine gouden, of zilveren medaille voor Verdiensten jegens openbare verzamelingen 
(de Museummedaille); 
20.  Onderscheidingstekens ter erkenning van uitstekende daden, bij watersnood verricht in 
       a. zilver, b. in brons; 
21.  Medaille van het Rode Kruis, eventueel met gesp(en) "Balkan" en/of "Ethiopië" (de zogenaamde 
regeringsmedaille, welke bij afzonderlijk Koninklijk Besluit wordt toegekend); 
22.  Erkentelijkheidmedaille, a. in zilver; b. in brons; 
23.  Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, eventueel met gesp(en); 
24.  Lombokkruis; 



25.  Oorlogs-Herinneringskruis, eventueel met gesp(en); 
26.  Ereteken voor Orde en Vrede, eventueel met gesp(en); 
26a. Nieuw Guinea-Kruis; 
27.  Mobilisatie-Oorlogskruis; 
28.  Kruis voor Recht en Vrijheid, eventueel met gesp; 
29.  Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier, met cijfer XV, resp. XX, XXV, enz. 
30.  Onderscheidingstekenen voor langdurig trouwe dienst voor beroepsmilitairen beneden de rang van 
tweede luitenant in a. brons; b. zilver wegens 24 jaren trouwe dienst; c. goud wegens 36 jaren trouwe dienst;| 
31.  Onderscheidingsteken voor trouwe dienst bij de Militaire (Marine) Kustwacht voor vrijwillig dienende 
militairen beneden de rang van officier in a. brons wegens 12, b. zilver wegens 24 en c. goud wegens 36 jaren 
dienst; 
31a. Vrijwilligersmedaille; 
32.  Medaille van het Garnegie-Heldenfonds; 

II - Bij Koninklijk Besluit ingestelde medailles en eretekenen, voor zover deze niet reeds hiervoor zijn 
genoemd: 

33a.  Huldigingmedaille (inhuldiging van Kon. Wilhelmina op 6 september 1898); 
33b.  Huwelijksmedaille (huwelijk van Kon. Wilhelmina met Hertog Hendrik von Mecklenburg-Schwerin op 
7 februari 1901); 
33c.  Herinneringsmedaille (25-jarig huwelijk van Kon. Wilhelmina en Prins Hendrik der Nederlanden op 7 
februari 1926);  

33d. Herinneringsmedaille van de Erewacht (ingesteld ter gelegenheid van de nationale huldiging op 9 
september 1933) te Amsterdam, ter ere van de 35ste herdenking van de inhuldiging van Kon. Wilhelmina; 
33e.  Huwelijksmedaille (huwelijk Prinses Juliana en Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld op 7 januari 
1937); 
33f.  Inhuldigingsmedaille 1948 (inhuldiging van Kon. Juliana op 6 september 1948); 
33g.  Zilveren huwelijksmedaille (Herinneringsmedaille 1962); 
33h.  Ereteken voor meester-scherpschutter op geweer voor schepelingen van de Koninklijke Marine, 
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 8 september 1906; 
33i.  Ereteken voor meester-kanonnier voor schepelingen van de Koninklijke Marine, ingesteld bij 
Koninklijk Besluit van 19 maart 1909; 

III - Bij gouvernementsbesluit, ministeriële beschikking of order legercommandant van het (voormalig) KNIL 
ingestelde medailles en sterren: 

34a.  Vaardigheidsmedaille, de medaille voor de met goed gevolg afgelegde zware vaardigheidsproef door 
leden van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de legercommandant; 
34b.  Schietprijsster, toegekend aan de leden van het (voormalig) KNIL, ingesteld door de 
legercommandant; 

IV - Door een particuliere instelling verleende ridderorden, kruisen, medailles en erepenningen: 

35a.  Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht; 
35b.  Johannieter Orde in Nederland; 
35c.  Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis; 
35d. Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis, a. in zilver, b. in brons; 
35e.  Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis, met het cijfer X, XX, enz.; 
35f.  Herinneringskruis 1939/1940 van het Nederlandse Rode Kruis a. in zilver, b. in brons; 
35g.  Herinneringskruis 1940/1945 van het Nederlandse Rode Kruis, eventueel met gesp "Indonesië         
1945/1950"; 
35h.  Kruis van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding voor betoonde marsvaardigheid 
       (het zogenaamde "Vierdaagsekruis"); 
35i.  Medaille van de Nederlandse Sportfederatie; 
35j.  Kruis van de Nederlandse Sportfederatie (militaire vijfkamp); 
35k.  Medaille der Koninklijke Nederlandse vereniging voor de Luchtvaart, a. in goud, b. in zilver, c. in 
brons; 
35l.  Medaille der Nederlands-Indische Vereniging voor Luchtvaart; 
35m. Kruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwacht; 
35n.  Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten; 
35o.  Draagpenning van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing; 
35p.  Kruis van de Algemene vereniging van Nederlandse Reserve Officieren voor militaire prestatietocht; 



35q.  Prins Maurits-medaille; 
35r.  Mobilisatiekruis 1914-1918; 
35s.  Witte Mobilisatiekruis 1914-1918; 
35t  Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"; 
35u.  Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945, ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor 
Luchtbescherming; 
35v.  Kruis voor Recht en Vrijheid. 

Teksten voor het lint 

Een laatste groet 
Onze laatste groet 
Veel liefs 
Rust zacht 
Eindelijk rust 
Goede reis. 
Vaarwel 
Tot weerziens 
Voor altijd in mijn/ons hart 
Dag lieve ...... 
Ik zal je missen. 
Wij zullen je missen. 
Ik zal je nooit vergeten 
Woorden schieten tekort 
Rust in vrede 
Rust in vrede lieve ... 
Met liefde gegeven 
Met grote dankbaarheid 
Tot weerziens 
Bedankt 
Bedankt lieve ... 
Bedankt voor alles. 
Dank voor alle liefde 
Bedankt voor wie je was. 
 
Lieve ....., bedankt voor alles. 
Bedankt voor ... gelukkige jaren. 
Voorgoed uit ons midden maar niet uit ons hart. 
Je blijft in onze herinnering. 
Je zult altijd in onze herinnering blijven voortleven. 
Bedankt voor de fijne tijd samen. 
Met oprechte deelneming. 
Met liefde gegeven 
Jou te moeten missen, die onmisbaar is. 
Uw nagedachtenis zullen wij in ere houden. 
In onze harten leef je voort. 
Tot het einde gestreden. 
In mij bloeien duizend tuinen de mooiste bloemen zijn voor jou. 
Hoe zal de tijd ooit de wonden helen. 
We houden van je. 
De herinnering blijft. 
Je was zo lief voor ons. 
Onuitwisbaar is de herinnering aan jou. 
Vechten hoeft niet meer, rust nu maar uit. 
Forever friends 


