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Aanhefteksten 
Geloof

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

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

2.64 Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dank-
baar 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

2.65 Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze

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

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

2.68 Nu hij/zij haar lijdensweg van de laatste tijd  
op aarde heeft mogen beëindigen is hij/zij  
opgenomen in de heerlijkheid des Heeren.  
Op 14 oktober 2020 is overleden mijn/onze

2.69 In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze

2.70 Met volledige overgave en vertrouwen in God is 
overleden mijn/onze

2.71 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.

2.72 In Gods ontferming is opgenomen mijn/onze 

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

2.74 In volle overgave aan God, de Almachtige, is in 
Christus, Gods Zoon, ontslapen mijn/onze 

2.75 Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse 
Vader tot Zich genomen mijn/onze

2.76 Vandaag is naar zijn Vader gegaan mijn/onze

2.77 ... is vredig ingeslapen, gesterkt door het  
H. Sacrament der zieken, in de leeftijd van ... jaar.

2.78 Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor 
ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij 
u mede dat God tot Zich genomen heeft mijn/
onze

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

2.80 Actief als hij was en tot het laatste moment 
aanwezig is ... gesterkt door zijn geloof aan zijn 
laatste reis begonnen.

2.81 Na een periode van steeds toenemende belem-
meringen van lichaam en geest is, in het geloof 
in Gods erbarmen, van ons heengegaan 

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

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

2.84 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 mijn/onze 

2.85 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

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

2.87 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

Aanhefteksten 
Na een periode van ziekte

3.1 Hierdoor vervullen wij de droeve plicht u te 
moeten berichten dat na een acht jaar durende 
ongelijke strijd, heden is overleden onze onver-
getelijke 

3.2 Temidden van haar kinderen is na een moedige 
strijd vredig ingeslapen 

3.3 Heden is na een kortstondige ziekte rustig 
ingeslapen, toch nog onverwachts, onze lieve 
zorgende vader, groot- en overgrootvader

3.4 Moegestreden is overleden onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder

3.5 Intens verdrietig, maar dankbaar dat een verder 
lijden haar bespaard is gebleven, delen wij u 
mede / geven wij u kennis dat heden rustig van 
ons is heengegaan onze

3.6 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij 
ons schonk en de zorg waarmee zij ons omring-
de, geven wij u kennis dat na een langdurige 
ernstige ziekte, zacht en kalm van ons is heenge-
gaan ons aller

3.7 Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is 
het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en 
onze ontzettend lieve mama

3.8 Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertel-
len dat van haar pijn verlost is onze lieve

3.9 Intens verdrietig, maar met diep respect voor de 
geweldige strijd die zij heeft geleverd om bij ons 
te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingesla-
pen,

3.10 Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer 
mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten 
meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte 
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa

3.11 Na een moeizame strijd, maar met veel moed is 
uit ons midden weggegleden onze lieve

3.12 Met diepe bewondering en veel respect voor 
haar moedig gedragen ziekte en dankbaar voor 
alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft 
meegegeven, geven wij u kennis dat van ons 
is heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze 
zorgzame moeder en fantastische oma 

3.13 Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte 
en na vele dappere ondergane behandelingen, is 
nu toch overleden

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

3.15 Ze was zo moe, zo moe van het vechten, alles 
los te moeten laten. Gelukkig is ... - omringd door 
haar dierbaren - heel zacht en rustig ingeslapen. 
We zullen haar als vrouw, moeder en mens heel 
erg missen.

3.16 Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het 
afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op 
14 oktober 2020 is overleden

3.17 Bewonderenswaardig was haar levenskracht. 
Sterk was zij in haar strijd tegen de ziekte. Groot 
was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in 
rust van ons heengegaan.

3.18 Na een strijdlustig en moedig dragen van haar 
ziekte, was deze uiteindelijk toch sterker dan zij-
zelf. Ondanks deze strijd is zij vredig, in het bijzijn 
van haar familie en vrienden, overleden.

3.19 Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar nie-
mand tegen kan blijven vechten. Ondanks het 
verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op 
een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

3.20 Na twee jaar vechten tegen kanker is, in de volle 
overtuiging dat ze naar een betere wereld gaat, 
gestorven mijn lieve vrouw en onze lieve, zorgza-
me moeder

3.21 Ondanks haar intense wil om samen met ons 
verder te leven en voor ons te zorgen is van ons 
heengegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder

3.22 Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem een 
verder lijden bespaard is gebleven, heb ik af-
scheid genomen van mijn lieve en zorgzame man

3.23 Dinsdagmorgen is vredig en kalm gestorven .... 
Verdriet is er, maar ook dankbaarheid dat verder 
lijden haar bespaard is gebleven. Kostbaar als 
juwelen zijn de herinneringen aan de laatste 
weken.

 


