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Aanhefteksten
Meest voorkomend

1.1 Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in 
haar zorgzaam leven voor ons heeft betekend, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve 

1.2 Na een arbeidzaam en vreugdevol leven is van 
ons heengegaan mijn man

1.3 Heel rustig is van ons heengegaan onze  
onvergetelijke en lieve

1.4 Met innig leedwezen geven wij u kennis van het 
overlijden van onze zo zorgzame en liefdevolle 
moeder en grootmoeder

1.5 Verdrietig, maar dankbaar dat zij ondanks alles 
toch van het leven heeft weten te genieten, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
allerliefste moeder en schoonmoeder

1.6 Op ... overleed, na een bewogen leven vol strijd, 
mijn zuster

1.7 Bedroefd, maar met een gevoel van grote  
dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten 
behouden, geven wij u kennis van het overlijden 
van onze moeder

1.8 Vreedzaam, vol liefde afscheid nemend van allen 
die hem omringden, is van ons heengegaan

1.9 Na de jaren van schemer van haar versluierde 
geest, met de troost van een liefdevolle  
verzorging, is onze moeder ... in vrede en  
vertrouwen overleden

1.10 Met groot verdriet geven wij kennis dat in de 
leeftijd van bijna ... jaar op ... is overleden

1.11 Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dank-
baarheid voor wat wij samen mochten beleven, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma

1.12 Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare 
herinneringen, delen wij u mee dat te midden 
van hen die hem lief waren, is overleden mijn 
lieve zorgzame man en onze fantastische vader.

1.13 Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie 
herinneringen, delen wij u mee dat na een veel-
bewogen leven van ons afscheid heeft genomen 
mijn lieve vrouw en onze fantastische moeder

1.14 Met groot verdriet, maar ook vervuld van  
dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, laten wij weten dat van ons is  
heengegaan onze lieve

1.15 Na een leven van toewijding en zorg voor allen 
die haar lief waren, geven wij kennis van het 
overlijden van onze lieve

1.16 Toch nog onverwacht moeten wij in liefde 
afscheid nemen van onze zorgzame

1.17 Na een lang en zorgzaam leven is overleden 
onze lieve moeder, oma en overoma

1.18 Verdrietig laten wij weten dat, na een leven 
vol liefde en zorg, op ... is overleden mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

1.19 Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. 
Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen 
van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorg-
zame vader en opa

1.20 Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden 
mochten hebben, geven wij kennis van het over-
lijden van mijn lieve man, onze vader, groot- en 
overgrootvader

1.21 Wij zijn dankbaar voor het leven van onze moe-
der, één uit duizenden. Zij heeft velen goedge-
daan. 

1.22 In de leeftijd van ... jaar is zij nu van ons heenge-
gaan.

1.23 Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft 
betekend, is rustig en waardig heengegaan onze 
lieve en zorgzame vader en opa

1.24	 Na	een	fijn	leven	namen	wij	afscheid	van	mijn	
lieve man, onze zorgzame vader en opa

1.25 Op 14 oktober 2020 is na een lang en gelukkig 
leven rustig overleden onze lieve

1.26 In de avond van 14 oktober 2020 is in alle rust 
en stilte van ons heengegaan mijn levensgezel

1.27 Tot ons groot verdriet is uit ons leven genomen 
onze allerliefste

1.28 Zo intens als de kracht van de zon, die in het 
voorjaar de bloemen doet ontluiken, zo intens is 
ons verdriet bij het overlijden van onze lieve

Aanhefteksten 
Meest voorkomend 

1.29 Na een intensief en zeker voor ,,het gezin’’ 
zorgzaam leven moeten wij, verdrietig maar voor 
haar toch opgelucht, afscheid nemen van onze

1.30 Onze lieve en dappere ... is op zaterdag  
14 oktober 2020 van ons heengegaan

1.31	 Vandaag,	14	oktober	2020,	is	fluisterstil	van	ons	
weggeglipt

1.32 Verzoend met de gedachte dat aan haar leven 
een eind was gekomen, is in de nacht van vrijdag 
op zaterdag in alle rust overleden onze

1.33 Na een welbesteed leven is op … -jarige leeftijd 
overleden

1.34 Diep bewogen hebben wij afscheid genomen van 
onze innig geliefde, dappere

1.35 In dit vertrouwen is heengegaan mijn

1.36 Dankbaar voor alle liefde en humor die zij ons tot 
het eind heeft gegeven, hebben wij bij het aan-
breken van een nieuwe dag afscheid genomen 
van

1.37 Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goed-
heid voor ons en allen die hem kenden, ging van 
ons heen

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

1.39 Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn liefde en 
zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu 
verdrietig dat van ons is heengegaan

1.40 Onze lieve mama, oma en overgrootoma …, sinds 
8 januari 2005 weduwe van …, is ingeslapen. 
Haar liefde voor de dingen die het leven mooi 
maken heeft ze aan ons doorgegeven.

1.41 Niet onverwacht maar wel veel te vroeg, is onze 
allerliefste pap en opa overleden.

1.42 Lieve paps, voor ons ben je onvoorwaardelijke 
liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd 
en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen 
voortleven, voor altijd.

1.43 Met liefde en respect gedenken wij het bijzonde-
re leven van

1.44 In een leven vol liefde heeft afscheid van ons 
genomen onze lieve

1.45 In liefde en vrede is van ons heengegaan

1.46 Tot het einde toe van het leven genietend en 
plannen makend voor de nabije toekomst, is in 
de vroege morgen van 14 oktober in zijn slaap 
van ons heengegaan mijn lieve, zeer zorgzame 
man, onze dierbare vader en opa

1.47 Onze unieke vader en opa is heengegaan. Wij 
zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij zal altijd bij 
ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij 
achterlaat.

1.48 Een markante, inspirerende persoonlijkheid is na 
een rijk en vol leven van ons heengegaan. Wat 
zullen we hem missen.

1.49 Mijn lieve man, onze vader en opa uit duizenden 
heeft ons moeten verlaten. Hij was er altijd voor 
iedereen.

1.50 Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe 
maatje door dik en dun, onze lieve vader heeft 
ons te vroeg verlaten.

1.51 Het is goed. We zijn er, ga maar. Wees gerust, je 
blijft altijd bij ons.


