
 

 

 

 
 

 

 

INSPIRATIETEKSTEN ROUWCIRCULAIRES 

 
 
 
 
 
Uw tekst kunt u mailen naar:  
 
 
□  reina.loots@funusuitvaartzorg.nl 
□  peter.chrispijn@funusuitvaartzorg.nl 
□  coen.de.kluijver@funusuitvaartzorg.nl 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

De rouwkaart: 

De rouwkaart is een persoonlijke kaart van de familie en de indeling is 
wel bepaald. Feitelijk is de invulling van de rouwkaart volledig aan de 
familie. Er is echter een protollaire indeling om de nabestaanden richting 
en houvast te geven. Voor de ontvanger – de lezer – is een herkenbare 
volgorde van belang om de leesbaarheid te vergroten, waarmee 
misverstanden kunnen worden voorkomen. 

Wil de familie bijvoorbeeld dat op de rouwkaart onderscheidingen 
worden genoemd, dan geldt een protocol zodat de onderscheidingen op 
een eenduidige wijze en in de goede volgorde worden geplaatst. 

Noemen van eerder overleden partner 
Als een echtgenoot/echtgenote of partner eerder overleden is, kan bij 
deze naam ook het jaar van overlijden genoemd worden, eventueel ook 
voorafgegeaan door de dag en maand. Het is niet gebruikelijk om alleen 
de maand en jaartal te noemen. Wanneer de nabestaanden de exacte 
dag niet (meer) weten, kan alleen het jaartal genoemd worden. Alleen de 
maand en het jaar geeft een onvolledig beeld. 

Gebruik van het woord ‘u’ 
De aanhef van de rouwkaart bevat meestal het woord u. een rouwkaart is 
een persoonlijk bericht aan de geadresseerde. In advertenties vervalt het 
woord u. 

Gebruik van de komma en het woord ‘en’ 
Bij het noemen van broer(s) en zuster(s) wordt als scheiding een komma 
gebruikt. Bij het noemen van partners wordt ‘en’ geschreven. 

Onderscheidingen 
Op de rouwkaart mogen onderscheidingen genoemd worden.  
De onderscheidingen moeten in de juiste volgorde geplaatst worden.  
Op de officiële website van de Kanselarij der Nederlandse Orden 
(www.lintjes.nl) staan alle officiële onderscheidingen in de juiste 
volgorde. Let hierbij goed op de spelling en het gebruik van tekens. 

Rouwkaarten adresseren 
De rouwkaart is een persoonlijke kaart aan een bekende. Naam en adres 
op de envelop worden daarom altijd met de hand geschreven. 

Rouwbericht in de krant 
De opmaak is in pricipe gelijk aan die van de rouwkaart. Alleen in de 
aanhefzin vervalt het woord ‘u ‘. De advertentie wordt één dag na het 
ontvangen van de rouwkaart bij de geadresserden geplaatst in de krant. 
Hiermee voorkomt de familie dat zij het overlijdensbericht eerst in de 
krant lezen, dan dat zij persoonlijk de rouwkaart hebben kunnen lezen. 



 
* indien van toepassing en volgens wens van de familie 

 
Symbool (links, midden of rechts)                       Gedicht of tekst (midden of rechts) 
 
 
Aanhef 
 

Naam overledene 
(Roepnaam) 

 
Onderscheiding (en) * 

Functie * 
Weduwe/weduwnaar van * 

 
 
Einde aanhefzin * /  in de leeftijd van… of geboorte- en overlijdensdatum 
                                (met/zonder plaatsnaam, voorafgaand aan de datum) * 
 

Persoonlijke woorden van de familie. * 
 
 

   Plaatsnaam *:   Namen 
 
 

Overlijdensdatum (indien niet eerder genoemd) 
Adres van de overledene (bij echtgenoot/echtgenote, partner) 
 
Of 
 
Correspondentieadres: 
Eventueel naam en contactpersoon en adres 
Eventuele e-mailadres (telefoonnummer is niet aan te raden) 
 
Omschrijving afscheid met locatie opbaring met datum en tijd. Hier wordt aangegeven 
of  er wel of geen gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren. In deze alinea staat 
geen jaartal omdat deze al eerder is genoemd in de rouwbrief. 
 
Omschrijving avondwake met locatie, datum en tijd. 
 
Omschriving uitvaartdienst, begrafenis of crematie met datum, tijd en locatie. 
Eventueel een vermelding van besloten kring. 
 
Condoleren. 
 

Toevoeging als voorbeeld (kleur) bloemen, kleding, bezoek en gift. * 
 

Dankbetuiging (wij bedanken …) * 

 
 



 

Teksten rouwkaarten  

Onderstaande teksten dienen puur ter inspiratie. 
Een samengestelde tekst uit verschillende zinnen of een eigen tekst mag 
ook. 

 

Kennisgeving van overlijden 

1. Jouw heden zat vol met herinneringen en gedachten van toen. Het weten, 
hoe je heette, wie je was, ging stilletjes over in onwetende 
vergankelijkheid. Nu we afscheid van jou nemen bedenken we dat vanaf 
nu ook ons heden gevuld zal zijn met herinneringen en gedachten van 
toen aan jou. 

2. Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam je 
afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou. 

3. Na een korte, krachtige strijd, met de wil om te leven, is helaas overleden 
onze allerliefste … 

4. In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze … 
5. Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze … 
6. Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze … 
7. Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze … 
8. Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze … 
9. Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze … 
10. Wij laten u weten dat op … is overleden mijn/onze … 
11. Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze … 
12. Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze … 
13. Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan 

mijn/onze … 
14. Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze 
15. Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van 

mijn/onze … 
16. Na een moeizame strijd, maar met veel moed, is uit ons midden 

weggegleden onze lieve … 
17. Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van 

mijn/onze … 
18. In de vroege ochtend van … (overlijdensdatum) heeft mijn … voorgoed 

rust gevonden. 
19. Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig 

ingeslapen mijn/onze … 
20. Groot is het verdriet na het overlijden van mijn … 
21. Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze … 



 

22. Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze … 
23. Voor de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze … 
24. Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze … 
25. Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel 

zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze … 
26. Na een leven vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en 

vertrouwen van ons heengegaan mijn/onze … 
27. Wij zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve … is er niet meer 
28. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar 

vertrouwde omgeving overleden mijn/onze … 
29. Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan 

mijn/onze … 
30. Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, 

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

overleden mijn/onze … 
32. Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig 

ingeslapen mijn/onze … 
33. Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden 

mijn/onze … 
34. Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is vredig van ons heengegaan 

mijn/onze … 
35. Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze … 
36. Na een waardevol en intensief leven samen hebben wij in alle rust 

liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze … 
37. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en 

liefde is van ons heengegaan mijn/onze … 
38. Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in 

alle rust en vrede overleden mijn/onze … 
39. Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar 

vertrouwde omgeving overleden mijn/onze … 
40. Na een lang en blijmoedig leven is … te midden van zijn kinderen en 

kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven. 
41. Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan 

mijn/onze … 
42. Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden 

mijn/onze … 
43. Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote 

tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze … 



 

44. Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op 
… (datum) vredig ingeslapen mijn/onze … 

45. Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze … 
46. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen 

mijn/onze … 
47. Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan 

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

mijn/onze … 
49. Op … (overlijdensdatum) is geheel onverwacht overleden mijn/onze … 
50. In de leeftijd van … jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze … 
51. Na een leven vol zorg en liefde is van ons heengegaan … 
52. Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam je 

afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou. 
53. Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons 

tijdens haar leven heeft omringd, delen wij u mede dat van ons is 
heengegaan … 

54. Na een leven vol plezier en gezelligheid zijn wij intens verdrietig dat jij nu 
niet meer bij ons bent. Troost vinden we in de gedachte dat jij gelukkig 
verlost bent van de strijd tegen de pijn. We leven verder met alle mooie 
herinneringen aan jou. 

55. Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn lieve man/vrouw en 
onze trotse vader/moeder is overgegaan in dierbare herinneringen. 

56. Veel te jong en met nog zoveel toekomstdromen is zeer onverwachts van 
ons heengegaan … 

57. Na een kleurrijk leven is op … -jarige leeftijd overleden … 
58. Intens verdrietig delen wij u mede dat het leven van … is overgegaan in 

dierbare herinneringen. 
59. Verdrietig maar wetend dat het zo goed is, delen wij u mede, dat na een 

lang en kleurrijk leven is overleden … 
60. van mijn/onze … 
61. Verslagen staan wij stil. Mijn liefste is gestorven. 
62. Rustig weggegleden uit het leven. 
63. In alle rust is overleden mijn/onze … 
64. Strijdbaar tot het einde overleed … 
65. Heden verloren wij onze geliefde … 
66. Plotseling niet meer in ons midden. 
67. [Naam] is overgegaan naar het Licht. 
68. Wij treuren om het verlies van mijn/onze … 
69. Wij nemen afscheid bij het overlijden van … 



 

Kennisgeving van overlijden na een periode van ziekte 

1. Na een kortstondig ziekbed is overleden … 
2. Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld 

mijn/onze … 
3. Na een korte periode van ziek zijn is overleden … 
4. Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote 

verdriet overleden … 
5. Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van … 
6. Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is 

gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden … 
7. Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van … 
8. Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons 

heengegaan … 
9. Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper 

ondergane behandelingen, is van ons heengegaan … 
10. Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan … 
11. Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden … 
12. Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan … 
13. Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden … 
14. Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan … 
15. Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen … 
16. Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig 

ingeslapen … 
17. Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van 

ons heengegaan … 
18. Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed 

afscheid genomen van mijn/onze … 
19. Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd 

van … jaar afscheid genomen. 
20. Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben 

ontvangen is overleden … 
21. Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen. Dat was ons grootste 

verdriet.  
We respecteren jouw keus lieve [Naam]. Rust nu maar zacht … 

22. In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen 
mijn/onze … 

23. Het geluid was al verstomd, de stilte ingetreden.  
24. Vandaag is heel rustig in Jezus ontslapen ... 



 

25. Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is 
gebleven, delen wij u mede dat in vrede en vertrouwen is overleden … 

26. Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van 
geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten overleden mijn/onze … 

27. Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had 
genomen, overleed in alle rust … 

28. Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop 
en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan/overleden … 

29. Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, 
hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van … 

30. Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij 
deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van 
het overlijden van … 

31. Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd 
overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven. 

32. Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een 
crisis te boven. Deze keer niet. Wij verloren … 

33. Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn 
intens verdrietig dat is overleden … 

34. Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat 
verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid 
genomen van … 

35. Omringd door zijn/ haar dierbaren is, na een moedige strijd, vredig 
heengegaan … 

36. Aan het einde van zijn/haar …-ste levensjaar is, na een zeer actief leven 
dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog 
onverwacht overleden … 

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

38. Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke 
aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, 
geven wij u kennis van het overlijden van … 

39. Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid 
waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen 
van … 

40. Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij 
zijn/haar strijd heeft gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn/onze … 



 

41. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de 
strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze … 

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

43. Heden behaagde het de Heere, tot onze diepe droefheid, na een 
langdurige/kortstondige ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg 
te nemen mijn/onze … 

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

 

Eigen kennisgeving van overlijden 

1 Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan sterven is de 
mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid en rust zijn mijn deel 
geworden. 

2 Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur niet, nu is 
het terug gegeven; drink er één op het leven want het heden lacht en de 
toekomst wacht. 

3 Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken. 
4 Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven. 

 

Kennisgeving van overlijden na een ongeval 

1 Door een noodlottig ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze … 
2 Door een tragisch ongeval is plotseling ontvallen mijn/onze … 
3 Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij 

… kwijtgeraakt. 
4 Verbijsterd en verdrietig geven wij kennis dat, na een tragisch ongeval uit 

ons midden is weggenomen mijn/onze … 
5 Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij kennis dat bij een noodlottig 

ongeval in [plaats]  om het leven is gekomen mijn/onze… 
6 In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na 

een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt mijn/onze … 
 

 

 

 



 

Kennisgeving overlijden dementie 

1 Langzaam vervaagden herinneringen. Gleden gedachten weg en nam je 
afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou. 

2 Je wereld werd steeds kleiner en wij waren slechts een verre herinnering. 
Nu nemen wij afscheid van wie je was. 

3 Het geluid was al verstomd, de stilte ingetreden. Jouw stem had 
plaatsgemaakt voor een stilzwijgen. Je was al zo lang verdwenen in de 
verleden tijd. Wat we nu zullen gaan missen is je zoekende blik, je 
aanwezigheid. Rust zacht. 

4 Er was geen eind en geen begin aan deze tocht, geen toekomst meer, 
ook geen verleden, alleen een wonderlijk gespleten lang heden. Maar nu 
heb je dan toch eindelijk je rust gevonden. 

5 In de schemering van zijn/haar leven is weggegleden mijn/onze … 
6 Jouw stem had plaatsgemaakt voor een stilzwijgen. Je was al zo lang 

verdwenen in de verleden tijd. Wat we nu zullen gaan missen is je 
zoekende blik, je lieve fysieke aanwezigheid. Rust zacht.  

7 Er was geen einde en geen begin aan deze tocht, geen toekomst meer, 
ook geen verleden, alleen een wonderlijk gespleten lang heden. Maar nu 
heb je dan toch eindelijk je rust gevonden. 

8 Wie je werkelijk was wist je zelf al bijna niet meer. Nu heeft jouw 
verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte. 

9 Aan jouw uitzichtloze bestaan, waarin je dwalend op zoek was naar het 
heden, steeds verward door het verleden en waarin tranen het geluk van 
weleer overschaduwden, is nu een eind gekomen. 

10 Wie je werkelijk was wist je zelf al bijna niet meer. Nu heeft jouw 
verwarring plaatsgemaakt voor rust en eeuwige stilte. 

11 Jouw wereld van weten was verdoofd en al jouw wijze woorden verstild. 
Maar de taal van de liefde bleef je spreken. Ook nu nog, nu jij eeuwige 
rust hebt gevonden. 

12 Aan jouw uitzichtloze bestaan, waarin je dwalend op zoek was naar het 
heden, steeds verward door het verleden en waarin tranen het geluk van 
weleer overschaduwden, is nu een eind gekomen. 

 

 

 

 

 



 

Kennisgeving overlijden zelfdoding 

1 In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid 
voor deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect. 

2 Je hebt nu eindelijk je rust gevonden. Een keus die wij respecteren, ook al 
doet het heel veel pijn afscheid van je te moeten nemen. 

3 Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in 
handen genomen en ben van boord gegaan. 

4 Verslagen en vol verdriet zijn wij na het plotseling overlijden van [Naam]. 
Op zoek naar rust heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze gemaakt. 

5 [Naam] heeft dit leven achter zich gelaten. Wij bewonderen zijn/haar 
moedige beslissing. 

6 Vol verdriet nemen wij afscheid van onze geliefde … Het lukte hem/haar 
maar niet dit leven te omarmen. 

7 Na een moeilijke periode heeft … afscheid van het leven genomen. 
8 Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. 
9 Van ons is heengegaan … 
10 (Naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar 

eigen keuze gemaakt. 
11 Hij/Zij verkoos haar eigen weg te gaan. 

 

Kennisgeving overlijden religieus 

1 Heden is verheven tot Heerlijkheid mijn/onze … 
2 De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze … 
3 Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen mijn/onze … 
4 In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 

overleed mijn/onze … 
5 In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze … 
6 In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe mijn/onze … 
7 Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen mijn/onze … 
8 God heeft Thuisgehaald mijn/onze … 
9 In geloofsvertrouwen dat de dood het einde niet is, is van ons 

heengegaan … 
10 Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze … 
11 Onverwacht voor ons heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze 

… 
12 De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze … 
13 In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden 

mijn/onze … 



 

14 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. 
15 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 … 

16 Nadat hij/zij was voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij 
bedroefd afscheid genomen van mijn/onze … 

17 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging 
van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen/overleden mijn/onze … 

18 Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig 
Leven is geroepen mijn/onze … 

19 Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene mijn/onze 
… 

20 Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen 
mijn/onze … 

21 Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen 
mijn/onze … 

22 Het heeft de HEERE heden behaagd tot Zich te nemen … in de leeftijd 
van ... jaar. 

23 In geloofsvertrouwen dat de dood het einde niet is, is van ons 
heengegaan … 

24 Met intens verdriet namen wij kennis dat God, voor ons geheel 
onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze … 

25 Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheid 
des geloofs, mijn/onze … 

26 Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich mijn/onze … 
27 Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen 

mijn/onze … 
28 De Heer heeft verlost en Thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze … 
29 Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij 

van hem/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/is overleden mijn/onze … 

30 Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze … 
31 Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven 

voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat mijn man/vrouw, onze 
vader/moeder en opa/oma op … -jarige leeftijd van ons is heengegaan en 
zijn rust heeft gevonden bij zijn Lieve Heer. 

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



 

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

Gedichten religieus 

1 Thuis, als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn. 
Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijk Gods hand te zijn. 
Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn dan ben je niet 
heengegaan, maar naar huis gegaan. 

2 De Heer is mijn herder, Het zal mij aan niets ontbreken. 
3 Heer, bidden lukt niet altijd hoe goed ik het ook bedoel. Maar als het lukt, 

dan sluit de cirkel en voel ik diep van binnen de heelheid die er is tussen 
U en mij. 

4 Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij 
gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet 
sterven. 

5 Ik ben op reis al weet ik niet waarheen, maar ergens stond geschreven 
dat ik deze weg moest gaan en al aarzel ik soms even langs deze 
eindeloze baan. Toch weet ik Iemand ging me voor en daarom ga ik door.  

6 In ‘s levens droom en schemerschijn, laat mij in U geborgen zijn. Wees in 
de schaduw van de tijd mijn licht, o liefdes werkelijkheid.  

7 Ik verlang de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in 
zijn tempel.  

8 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. 
9 U heb ik nodig, Uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie 

anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij 
nabij. 

10 Veilig in Jezus’ armen, Veilig aan Jezus’ hart. 
11 In Paradisum deducant te Angeli. (Mogen de engelen u geleiden naar het 

paradijs) 
 
Wijsheden 
 
1 Dank goede vrienden voor al het mooie dat wij samen beleefd hebben. 
2 'Indien de ziel volmaakte liefde wil ervaren, moet zij elk menselijk gevoel 

hebben doorleefd.’ 
3 'n Weg gaat altijd ergens naar toe, zelfs een doodlopende weg.  
4 En bij het laatste karrenspoor eindigt de wereld nog niet. 
5 "Als ik je los moet laten, dan laat ik je gaan zoals je was.” 



 

6 "Voorgoed uit ons midden, maar niet uit ons hart." 
7 Achter tranen van verdriet, schuilt een glimlach van herinnering. 
8 Afscheid nemen is; met dankbare handen meedragen al wat herinnering 

is 
9 Afscheid nemen is met zachte handen dicht doen wat voorbij is en 

verpakken in de goede gedachten ter herinnering. 
10 Alle rivieren stromen naar zee maar de zee raakt nooit vol. 
11 Alleen je lichaam is maar van ons weggenomen. Niet wat je zei en ook 

niet wie je was. 
12 Alles gaat door.... De ziel vindt zijn weg en leeft. 
13 "Als ik je los moet laten, dan laat ik je gaan zoals je was.” 
14 "Als je mijn stilte niet begrijpt, zul je nooit begrijpen wat ik te zeggen heb." 
15 Langzaam vervaagden herinneringen, gleden gedachten weg en nam je 

afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou 
16 Als je verdrietig bent, kijk dan diep in je hart en je zult zien dat je huilt om 

wat je vreugde schonk 
17 Als leven lijden wordt is rusten goed. 
18 "Als je het leven niet kunt verlengen, moet je het verdiepen." 
19 Jouw heden zat vol met herinneringen en gedachten van toen. Het weten, 

hoe je heette, wie je was, ging stilletjes over in onwetende 
vergankelijkheid.  

20 Nu we afscheid van jou nemen bedenken we dat vanaf nu ook ons heden 
gevuld zal zijn met herinneringen en gedachten van toen aan jou…. 

21 Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat maar vooral het spoor dat je 
achterlaat 

22 Beter iets moois te verliezen dan nooit te hebben gehad 
23 "Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren." 
24 Bijzondere mensen sterven niet Ze gaan wel Maar blijven toch voor 

altijd.......... 
25 ….…dan buigt de twijg, geeft mee, springt terug en hervindt zich 
26 Dank, goede vrienden voor al het mooie dat wij samen beleefd hebben. 
27 De dood bestaat niet. De mensen sterven pas als ze vergeten zijn. Zolang 

je aan mij blijft denken, zal ik altijd bij je zijn. 
28 De dood is niet het licht uitdoen, maar de lamp doven omdat de dageraad 

aanbreekt. 
29 De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen, maar 

iedere keer weer op te staan. 
30 De hemel is een plek op aarde 
31 De tijd sterft niet, mijn tijd is nu verleden tijd. Kijk af en toe eens om. Ween 

niet, maar lach want de tijd is al zo kort. 



 

32 De toekomst is anders bepaald… 
33 De zin van het leven ben je zelf 
34 De zon in mijn leven is ondergegaan  maar wel met een gouden randje 
35 Diegene die ik lief heb verlaat ik, om diegene die ik lief had weer te vinden 
36 Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten 
37 Droom niet je leven, leef je droom 
38 Een uniek mens is heengegaan. 
39 Een Weg gaat altijd ergens naar toe, zelfs een doodlopende weg. Want bij 

het laatste karrenspoor eindigt de wereld nog niet. 
40 Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering. 
41 "En dan kun je alleen maar stil zijn, waar haal ik nu mijn woorden 

vandaan?" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vorbeelden afbeeldingen (ideeën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


