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Formaten

Vierkant
150mm x 150 mm

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die 
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden 

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur in 
het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium.

A5
148mm x 210 mm

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die 
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Bijgaande voorbeelden geven een indruk van de opmaak op de verschillende 

beschikbare formaten.
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A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin 
en allen die haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden 

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 
tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te 
Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart 
om 11.00 uur in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te 
Rhijnhof (ingang HaagseSchouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in 
de ontvangkamer van het crematorium.

Staand
115 x 170 mm

Formaten

Legal
215 x 350 mm - gevouwen naar 112,5 x 175mm

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die haar 
dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden 

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur in 
het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Bijgaande voorbeelden geven een indruk van de opmaak op de verschillende 

beschikbare formaten.
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A1 A2 A3

A4 A5 A6

A7 A8 A9

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A10 A11 A12

A13 A14 A15

A16 A17 A18
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A19 A20 A21

A22 A23 A24

A25 A26 A27

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A28 A29 A30

A31 A32 A33

A34 A35 A36
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A37 A38 A30

A40 A41 A42

A43 A44 A45

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A46 A47 A48

A49 A50 A51

A52 A53 A54
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A55 A56 A57

A58 A59 A60

A61 A62 A63

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A64 A65 A66

A67 A68 A69

A70 A71 A72
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A73 A74 A75

A76 A77 A78

A79 A80 A81

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A82 A83 A84

A85 A86 A87

A88 A89 A90
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A91 A92 A93

A94 A95 A96

A97 A98 A99

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A100 A101 A102

A103 A104 A105

A106 A107 A108
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A109 A110 A111

A112 A113 A114

A115 A116 A117

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A118 A119 A120

A121 A122 A123

A124 A125 A126
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A127 A128 A129

A130 A131 A132

A133 A134 A135

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A136 A137 A138

A139 A140 A141

A142 A143 A144
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A145 A146 A147

A148 A149 A150

A151 A152 A153

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A154 A155 A156

A157 A158 A159

A160 A161 A162
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A163 A164 A165

A166 A167 A168

A169 A170 A171

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

A172 A173 A174

A175 A176 A177

A178 A179 A180
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A181 A182 A183

A184 A185 FC501

FC502 FC503 FC504

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

FC505 FC506 FC507

FC508 FC509 FC510

FC511 FC512 FC513
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FC514 FC515 FC516

FC517 FC518 FC519

FC520 FC521 FC522

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

FC523 FC524 FC525

FC526 FC527 FC528

FC529 FC530 FC531
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FC532 FC533 FC534

FC535 FC536 FC537

FC538 FC539 FC540

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

FC541 FC542 FC543

FC544 FC545 FC546

FC547 FC548 FC549
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FC550 FC551 FC552

FC553 FC554 FC555

FC556 FC557 FC558

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.

FC559 FC560 FC561

FC562 FC563 FC564

FC565 FC566 FC567
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FC568 FC569 FC570

FC571 FC572 FC573

FC574 FC575 FC576

Afbeeldingen
Bijgaande afbeeldingen zijn te gebruiken op elk formaat kaart, wel kan het zijn dat er een 

uitsnede gemaakt wordt om het passend te krijgen.
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Aflopend Aflopend met kader

Hieronder enkele voorbeelden hoe de buitenzijde opgemaakt kan worden.

Opmaak buitenzijde

Uitsnede afbeelding Passe partout
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Eigen foto, aflopend met naamEigen foto, aflopend

Hieronder enkele voorbeelden hoe de buitenzijde opgemaakt kan worden

Opmaak buitenzijde

Maurits Voorbeeld-Kaart

Eigen foto met naam Eigen foto, passe partout

Maurits Voorbeeld-Kaart
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Opmaak binnenzijde
Hieronder enkele voorbeelden hoe de binnenzijde opgemaakt kan worden.

Helvetica

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die 
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Helvetica + naam in Gabriola

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die 
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer 
van het crematorium.

Angela Voorbeeld-Kaar�
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Adobe Garamond

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die haar 
dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur in 
het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur in 
de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang HaagseSchou-
wweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium.

Angela Voorbeeld-Kaart

Opmaak binnenzijde
Hieronder enkele voorbeelden hoe de binnenzijde opgemaakt kan worden.

Myriad Pro

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die haar 
dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur in het 
uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur in de 
aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang HaagseSchouwweg) 
te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium.
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President

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die haar 
dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Opmaak binnenzijde
Hieronder enkele voorbeelden hoe de binnenzijde opgemaakt kan worden.

Strayhorn

A. van Rijn-Voorbeeld
C. van Rijn

N. Voorbeeld
H. Voorbeeld-de Vries

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Na een bijzonder leven vol zorg en toewijding voor haar gezin en allen die haar 
dierbaar waren, is van ons heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Angela Voorbeeld-Kaart
sinds 2 april 1993 weduwe van Leo Voorbeeld

in de leeftijd van 89 
jaar.

Leiden, 1 maart 2016 

Correspondentieadres:
Imaginairestraat 34
2323 AA Leiden

Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 6 maart van 19.30 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum aan de Exampellaan te Leiden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart om 11.00 uur 
in de aula van het crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof (ingang Haagse-
Schouwweg) te Leiden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
het crematorium.
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1. Moegestreden is in zijn Heer ontslapen [naam]

2. Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van [naam]

3. Diepbedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van [naam] 

4.  Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven heeft, hebben wij afscheid 

moeten nemen van [naam]

5.  Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en zorgen, zijn wij nu verdrietig dat na een lang leven 

van ons is heengegaan [naam]

6.  Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van [naam]

7.  Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onver-

wacht afscheid moeten nemen van [naam]

8.  Heden overleed thuis na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren [naam].

9.  Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld, is na een kortstondige ziekte 

van ons heengegaan [naam]

10.  Na een geduldig en dapper gedragen ziekte is, na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis te 

[plaatsnaam]…………, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan [naam]

11.  Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen is nu 

toch overleden [naam]

12.  Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor 

ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is heenge-

gaan [naam]

13.  Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die 

we met haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van [naam]

Aanhefteksten

14.  Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na 

een langdurige ziekte, die hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen een einde is gekomen 

aan het leven van [naam]

15.  Na een kortstondige ziekte is, tot onze grote droefheid, van ons heengegaan [naam]

16.  Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in saam-

horigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve ... Wij zullen je missen. Heden is van 

ons heengegaan [naam]

17.  Omringd door allen die haar lief waren is, na een langdurige en met moed gedragen ziekte, van ons 

heengegaan [naam]

18.  Nadat wij ... jaar voor hem mochten zorgen is tot onze droefheid uit ons gezin weggenomen [naam]

19.  Bedroefd, maar dankbaar dat zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van 

[naam]

20.  Heden overleed zacht en kalm [naam]

21.  Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten 

nemen van [naam]

22.  Op [datum] overleed op ...-jarige leeftijd tengevolge van een noodlottig ongeval [naam]

23.  Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na 

een kortstondige ziekte is overleden [naam]

24.  Bedroefd geven wij u kennis dat na een ongeval van ons is heengegaan [naam]

25.  Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tengevolge van een noodlottig ongeval uit ons mid-

den werd weggerukt [naam]

26.  Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan [naam]
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27.  Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling 

van ons heengegaan [naam]

28.  Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van 

ons is heengegaan [naam]

29.  Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, 

delen wij u mede dat vrij onverwacht van ons is heengegaan [naam]

30.  Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor 

allen die haar omringden, overleden [naam]

31.  Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan [naam]

32.  Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht af-

scheid moeten nemen van [naam]

33.  Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan [naam]

34.  Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van [naam]

35.  Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden 

van onze collega[naam]. Hij heeft gedurende een periode van vijf jaar met grote toewijding en 

gedrevenheid zijn talenten ingezet voor het succes van [naam]

36.  ………...middag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega [naam] is overleden. Wij zullen hem 

blijven herinneren als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij zijn werk binnen ons be-

drijf.

37.  Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden van onze zeer ge-

waardeerde collega [naam]. Meer dan tien jaar was zijn inzet en betrokkenheid voor het bedrijf een 

voorbeeld voor iedereen. Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Aanhefteksten

38.  Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze mede-oprichter 

en gewaardeerd lid [naam]. Wij wensen familie, collegas en vrienden veel sterkte toe bij het ver-

werken van dit verlies.

39.  Tot ons verdriet hebben wij het bericht ontvangen dat onze medewerker en collega [naam] is over-

leden. Ze was een fijne collega: nuchter, betrouwbaar en collegiaal. Wij wensen haar familie veel 

sterkte toe.

40.  Zij die geen kaart hebben ontvangen, hopen wij op deze wijze te bereiken.

41.  Overeenkomstig de wens van de overledene zal de teraardebestelling in besloten kring plaatsvin-

den.

42.  I.p.v. bloemen gaarne uw gift voor het Koninklijk Wilhelminafonds, waarvoor collectebussen in de 

kerk aanwezig zijn.

43.  Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als zodanig 

te beschouwen.

44.  De crematieplechtigheid heeft op uitdrukkelijk verzoek van de overledene in stilte plaatsgevonden.
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1

Samen gelachen,

samen geleefd.

Alweer een paar dagen uit het oog,

nu voor altijd een speciale plaats in mijn hart.

2

Je hebt je strijd dapper gestreden,

rust nu maar uit.

Dag .......

3

Lieve ......

we bewonderen je kracht die je leven gaf.

Moedig was je strijd.

We gaan je missen...

4

Herinner mij niet in sombere dagen,

herinner mij in de stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

5

Een schitterend leven van ....jaren

Kwam plotseling tot bedaren.

6

Elke dag was voor jouw een feest,

en toen was het stil...

7

Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan,

niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan.

8

... jaar samen

samen gelachen

samen gehuild

maar altijd hand in hand

samen verder.

9

Eenvoud is het kenmerk

van het ware

10

Zoveel herinneringen samen

zoveel dingen die mij aan jouw verbindt

Ik weet zeker dat ik dat nooit bij een ander vind.

11

Hier klonk van liederen en overmaat

Nu is alles met stomheid geslagen

Dag, allerliefste [naam]

12

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.

13

Het geluk is van glas;

juist als het eindelijk glanst

breekt het stuk.

Gedichten

14

Nooit zal ik je vergeten,

we hebben elkaar steeds in de ogen gekeken.

Jouw lach zit in mijn herinnering gesloten,

we hebben vele vreugdevolle items besproken.

Je bent niet van mij weggegaan,

we ontmoeten elkaar in een volgend bestaan.

Onze liefde hebben we aan elkander gegeven,

jij en ik hebben veel geleerd van dit leven.

Daarom moet afscheid niet treurig zijn,

maar het gevoel van warme zonneschijn.

Ook voor hen die hier op aarde blijven kan  

de liefde helen,

ik dank het bestaan dat we de liefde hebben  

mogen delen.

15

Als het leven een vijand wordt,

komt de dood als een vriend.

16

Te snel voorbij,

de vele dromen.

Oneerlijk is het lot,

dat nu is gekomen

17

Zij/hij heeft haar/zijn leven geleefd;

op haar/zijn manier gedaan

Een uniek mens is van ons heengegaan

18

Afscheid nemen doet zo’n pijn,

toch vonden we het fijn,

om tot het laatste moment bij je te zijn.

19

Waar God van houdt,

neemt hij vroeg tot zich.

20

Veel te vroeg heb je ons verlaten,

waarom hadden wij nooit iets in de gaten?

21

‘n Beetje

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 zelf ontgaan,

je zegt: “Ik ben wat moe”

Maar op een keer dan ben je,

aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

22

Zo dapper heb je gestreden,

en zo moedig heb je het aanvaard

Rust zacht lieve .....(naam)

we zullen je erg gaan missen

22

Elke dag opnieuw beginnen

je weg te vinden

om het leven te beminnen
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23

Zo bijzonder

Zoveel wils- en levenskracht

zo moedig,

Zo’n ongelijke strijd

24

Een moeder sterft altijd te vroeg

al wordt ze nog zo oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,

omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren knellen gaan,

zij ziek wordt, moe en oud.

Bid je dat God haar halen zal,

omdat je van haar houdt

25

Veilig in Jezus’ armen

veilig aan Jezus’ hart

26

De strijd opgegeven,

vaarwel mijn liefste

27

Waar mensen, mensen zijn,

die elkaar verstaan.

Waar liefde, liefde is,

daarheen wil ik gaan.

Waar het eeuwig vrede is,

waar de zon altijd schijnt

Waar de nieuwe wereld is,

die niet meer verdwijnt.

28

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.

Niet in tijd of afstand te meten.

Ik heb je bij me, diep in mij,

daarom ben je zo dichtbij.

29

Zij die zonlicht brengen

in het leven van anderen

worden zelf ook aangeraakt,

door warmte en licht.

30

Leven is eeuwig

en liefde onsterfelijk

en de dood is slechts een horizon

en een horizon is niets dan een grens

aan ons gezichtsvermogen

31

Als verstand en gevoel in harmonie samen gaan

zal de symfonie nooit vals klinken

32

En dan kun je alleen maar stil zijn,

waar haal ik nu mijn woorden vandaan?

33

Mamma, ....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.

Gedichten

34

.....en toch steeds weer

zullen we je tegen komen.

Zeg nooit: “Het is voorbij”

Slechts je lichaam werd ons ontnomen

niet wat je was en ook niet wat je zei.....

35

Drievoudig is de gang des tijds

Dralend komt de toekomst nader

Pijlsnel is vervlogen het heden

Eeuwig stil staat het verleden

36

Bij het denken aan de liefde

heb ik de liefde lief.

En het is de liefde tot u Geliefde

die mij tot die liefde hief.

37

Fijne herinneringen geven ons kracht,

Jouw liefde voelen wij altijd om ons heen.

38

Als leven lijden wordt,

is sterven een verlossing

39

Uit de nacht rijst morgenrood,

het leven uit de dood.

40

Midden uit het volle leven

vanuit een druk bestaan

is plotseling van ons heengegaan.....(naam)

41

Verrijzen is ons geloof,

weerzien onze hoop,

gedenken onze liefde.

Onder Gods handen leef ik mijn leven,

In Gods handen geef ik mijn leven terug...

Jullie, die mij zo liefgehad hebben,

let niet op het leven wat ik afgesloten heb,

maar op het leven dat ik begin.

(Sint Augustinus)

42

Waarom al dat vechten

Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk

en geheel niet terecht

Je wilde graag verder

maar verloor dit gevecht.

43

Hij/Zij was er altijd voor iedereen,

maar nog zoveel te doen,

zoveel te geven,

hij/zij was nog niet klaar met dit leven.

44

Veel fijne herinneringen,

Verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden,

Voor altijd in ons hart

55



45

Er was altijd:

Zoveel liefde

Zoveel gezelligheid

Zoveel gelach

Alles wat we nu nog hebben is

zoveel........stilte

Dag lieve.......(naam)

46

Het laatste beetje is nu op,

veel had ik te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,

gedoofd zijn alle vuren.

47

Als de draad wordt door geknipt,

voel je pas de diepte van verbonden zijn.

Als de draad wordt door geknipt,

voel je pas de pijn van gewond en alleen te zijn.

48

Aan het roer dien avond stond het hart,

en scheepte maan en bossen bij zich in

en zeilend over spiegeling,

van al wat hij/zij geleden had

voer het met wind en schemering,

om boeg en tuig voorbij de laatste stad.

49

Een echte vriend(in) is van ons heen gegaan

die wetenschap is moeilijk te bevatten

wie zoals zij/hij in het leven heeft gestaan

was tot een zegen die niet is in te schatten.

50

Je vader blijft je vader

zo eigen en vertrouwd

Je wilt hem niet graag missen

omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag

dat je hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is,

maar in je ogen blinkt een traan

51

Waarom al dat vechten,

waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg,

je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk

en helemaal niet terecht

Je wilde graag nog verder

maar verloor dit gevecht.

(Ria Schut)

52

Elk leven heeft zin,

als men in vrede sterft.

Gedichten

53

Het verlies was er al voor het einde

de rouw voordat het afscheid kwam

toen die onzekere verwarring,

bezit van je gedachten nam

Vaak zullen we je nog tegen komen

met wat je was en wat je zei.

Je bent wel van ons weggenomen

maar een stuk van jouw, blijft altijd heel dichtbij.

Voor alles is een juiste tijd.

54

Nooit vragend, nooit klagend

Je lasten in stilte dragend

Je handen hebben voor ons gewerkt

Je hart heeft voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot het laatste moment opge-

zocht

55

Langzaam zie ik hen gaan

die ik nog bij mij had

de bocht om van het pad

wat goud doorschenen stof

dan wordt het hof

nog stiller dan voorheen

De liefste, een voor een

56

Het hart van de mens,

de bodem van de zee

beiden onpeilbaar

57

Wie bemind werd en beminde

laat meer dan een leegte achter

Hij is onvergetelijk, onherroepelijk

Zijn naam wordt genoemd,

zijn gezicht wordt niet gewist.

58

Uit de nacht rijst morgenrood

het leven uit de dood

59

Midden uit het volle leven,

vanuit een druk bestaan,

is plotseling van ons heen gegaan,...

60

Als het leven, lijden wordt

is sterven een verlossing

61

De zonnegloed van de liefde

Leidt de mens tot volmaaktheid

62

Mijn tranen vallen op je koude handen,

wanneer ik naar je kijk.

Telkens denk ik aan die handen,

nooit meer onder handbereik....

(Ria Schut)
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63

In de schemer van zijn strijd,

heeft hij altijd gebeden tot Maria

Zijn onafscheidelijke beeldje

van rust en kracht.

64

Jouw verlies was er al voor het einde

de rouw, voordat je afscheid nam.

toen die zekere verwarring

bezit van jouw gedachten nam,

Wij voelen met jou mee, jouw stil verdriet

Nu rouwen wij, maar treuren niet.

65

Het eindsignaal heeft geklonken

we staan allemaal buiten spel

geen extra tijd

geen score

de wedstrijd is afgelopen

66

Als je ouder wordt

en niet meer weet wie je bent

als je mensen ziet

maar ze niet echt meer herkent,

als je toch blijft strijden

om bij ons te leven

dan hopen wij

dat je nu de rust is gegeven.

67

Ware moed is niet geen angst te hebben,

maar de angst overwinnen.

68

Altijd voor een ander toegewijd

Soms ook een tikkeltje eigengereid

Sneller dan het leven dat zij heeft geleid

Werd zij ingehaald door de tijd

69

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

70

Nu moet ik verder zonder jouw

Je stem zal ik nooit meer horen

Nooit meer jouw armen om mij heen

Ik voel mij hopeloos alleen

De mooiste herinnering zal zijn

mijn hele leven met jouw, dat was fijn.

71

Dáárom hebben wij die handen en die armen, 

om als het koud wordt rond het hart

elkaar te warmen.

Gedichten




