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Bloemen
Plantenen

geschikt als fotokaart geschikt als fotokaart geschikt als fotokaart

geschikt als fotokaart geschikt als fotokaart geschikt als fotokaart

Rozen in balk   
8682

Bloemenveld in balk  
8684

Bloem in balk   
8680

 Bloemen in balk   
8688

Fotokaart bloemen en planten  
8938

Fotokaart Kersenbloesem 
8962
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Pioenroos aquarel 

10320

Vlinder bij een magnoliatak 

10200

Witte aronskelk aquarel  

10306

Rozen

9986

Kersenbloesem roze met balk

9657
Boeket roze bloemen 

9691
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Bloemen
Plantenen

Aquarel bloemen roze   
10310

Bloesem op marmer 
10315

Tulpen op marmer  
10317

Pioenroos vintage 
10313

Ranonkels verspreid  
10322

Aquarel bloemen blauw   
10308
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Orchidee paars balk  

8910

Margriet roze  

8919

Witte kelkjes vervaagd 

8913

Lupine bloemenveld 

8922

Lavendel veld 

8916

Vergeet-me-nietjes in balk  

8925
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Bloemen
Plantenen

Vergeet-me-nietjes paars  
8928

Kersenbloesem  
8953

Paars roze bloem 
8941

Kersenbloesem vervaagd  
8956

Bloesem boom 
8944

Japanse kersenbloesem 
8959
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Rozen watercolor   

8698

Magnolia met balk  

8704

Pioenroos met balk  

8700

Bloesem met balk  

8706
Bloesem  

9343

Kersenbloesem met balk 

8702
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Bloemen
Plantenen

Tulp in balk
9430

Roze hortensia
9653

Klaproos in balk
9424

Lelie in balk
9413

Pioenroos  
7282

Waterlelie in balk  
7269
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Grijze roos in balk 

57 

Grijze roos  

68

Bloesem tak  

60

Hortensia blauw 

71

Zonnebloem vervaagd  

62

Hortensia roze 

73
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Bloemen
Plantenen

Hortensia paars   
75

Veldbloemen in balk 
97

 Witte roos in balk 
77

Zonnebloem balk  
64

Waterlelie in balk  
66

Witte roos in balk  
95
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Aquarel magnolia  

79

Aquarel hortensia met vlinder  

85

Aquarel waterlelie  

81

Aquarel anemoon  

87

Aquarel anemoon  

83

Aquarel lelie  

89
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Bloemen
Plantenen

Aquarel hortensia blauw  
91

Witte sering in kader  
529

Aquarel anemoon wit  
93

Tulpen in balk 
531

Rode roos in zwarte balk  
527

Roze bloesem in balk  
533
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Roze bloesem in kader  

535

Tulpen in balk  

541

Klaprozen in kader 

537
Rode roos in kader  

met zwarte achtergrond  

539

Witte kersenbloesem  

543
Liggende roos in kader  

545
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Bloemen
Plantenen

Veldbloemen in zonsondergang  
547

Paardenbloem met pluisjes  
3711

Tulpen geschilderd  
2671

Magnolia met kader 
3705

Krokussen geschilderd 
2681

Roze orchidee in kader  
3714
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Orchideeën in balk  

 3715

Witte bloesem  

2154

Regendruppel op  

een grasspriet  

2152

Oranje lelie  

2311

Regendruppel op blad  

2153

Paarse Anemoon  

2312
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Bloemen
Plantenen

Zonnebloemveld 
1316

Wit bloesem  
1353

Lila bloem 
 1323

Calla wit  
1363

Roze roos  
 1333

Gerbera  
 1373
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Klaprozen  

1383

Tulp in balk  

 1669

Zonnebloem  

1649

Bloemenveld  

1679

Klaproos  

1659

Margriet  

 1689
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Bloemen
Plantenen

Orchidee in balk  
1699

Anjers  
1862

Roze waterlelie 
1720

Calla  
1883

Rode roos  
1847

Waterlelie  
1943
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Lelie der dalen  

1953

Tuinroos  

 2030

Witte lelie  

1963

Vergeet-me-niet  

2090

Roos in balk  

2020

Waterlelie  

2120
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Bloemen
Plantenen

Waterlelies  
2130

Hoog gras in zonlicht  
3200

Blauwe druifjes  
3058

Grote roos  
3204

Roze Dahlia 
3155

Twee tulpen  
3208
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Krokus 

3424

Grote orchidee 

3484

Lupine  

3434

Vergeet-me-niet  

 3590

Orchidee  

3474

Vlinder op paarse bloem  

3610
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Bloemen
Plantenen

Vlinder op dahlia  
3620

Madelief  
6163

Grote zonnebloemen  
3691

Roze bloesem 
6164

Herfstblad  
6161

Vlinder op bloesem  
6165
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Winters weiland  

6167

Roze bloesem boom in balk  

3726 

Zonnebloemenveld 

6169

Roze bloesem met kader  

3728

Roos in licht  

3721

Lavendel veld  

3984
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Bloemen
Plantenen

Tulpen  
3987

Zonnebloem met balk  
7280

Keukenhof tulpenvelden 
3993

Herfstbladeren  
7261

Zonnebloemveld 
7259

Roos in balk 
7265
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Bospad naaldbomen met balk  

9645
Grote boom in bos  

9646

Pad door herfstlandschap 

9648

Pad in herfstlandschap 

 9637
Kale boom in landschap 

9641

Bospad naaldbomen  

9644
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Bomen

Boom in balk  
7272

Boom in sneeuw 
1443

Boom in herfst
9349

Pad door bomenlaan met balk 
9639

Boomstam met balk   
9640

Pad door bomenlaan 
9638
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Bomen in park  

123

Bos vervaagd  

117

Bos vervaagd met balk 

112

Bomen herfst in balk  

119

Bos vervaagd  

115

Landschap met weg vervaagd  

220
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Bomen

Bladeren in balk  
99

Bomen aan meer grijs 
105

Knotwilgen in balk  
101

Laan met bomen in balk  
108

Knotwilg in de winter  
103

Herfst boom in balk 
110
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Landschap met wolkenlucht  

222

Boom in winterlandschap  

525

Landschap met  

wolkenlucht vervaagd 

224

Landschap met boom in mist  

3713

Sneeuwlandschap in balk 

523

Dennenbomen bedekt  

met sneeuw  

2314

http://www.rouwdigitaal.nl/


31

Bomen

Bos 
2315

Herfst bospad  
1343

Tropisch regenwoud  
in de mist  

2320

Bospad 
1393

Sterrenhemel in het bos 
3109

Bos met stralen 
1403
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Boom met hek  

1413

Treurwilg  

1618

Boom bij het water 

1423

Boom in mist  

1629

Boom op heuvel  

1433

Bladeren  

1639
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Bomen

Herfstbladeren  
1923

Boom in groen landschap  
3138

Boom   
3068

Groene bladeren  
3048

Zonsopgang in balk   
3494

Grote boom met balk  
7268
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Ondergaande zon  

6155
Landschap, ondergaande zon  

6162

Boom in landschap  

zonsondergang  

3991

Winters bospad  

6166

Boom in winterlandschap  

met balk  

3992

Amstel

1893
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Bomen

Bomen in winterlandschap 
3994

Bankje in landschap  
7260

Bomen in winterlandschap 
3995

Herfstbladeren  
7281

Bomen met hekje in  
winterlandschap 

3996

Boom met balk  
7275
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Silhouet met bankje  

in landschap 

9633

Pad door landschap

9857
Toren stenen in landschap  

9856
Roeiboot in landschap  

9652

Herfstlandschap met balk  

9643

Herfst landschap 

9642
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Landschap

geschikt als fotokaart

Berg landschap  
3709

Landschap met bomen  
3710

Meer met steiger in balk  
8686

Molens aan water  
3394

Molen groot  
3444

Schots landschap  
5971
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Zwitserse Alpen  

6069

Zwitserse Alpen  

6070
Griekenland  

7056

Bankje in landschap

3985
Winters meer  

6168

Berglandschap in de mist 

2310
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Landschap

Schilderij vuurtoren  
met regenboog 

7271

Polderlandschap in balk  
216

Schildering molens in winter  
209

Polderlandschap  
zonsondergang in winter  

218

Polderlandschap vervaagd  
212

Landschap met molen in herfst 
226
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Landschap met bergen  

228

Sneeuwlandschap met  

bergen in balk  

519

Koeien in weiland in balk  

491

Sneeuwlandschap met bergen  

521 

Sneeuwlandschap met bergen  

517

Luchtballon in  

landschap zonsondergang  

2731
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Landschap

Luchtballon in landschap  
2741

Luchtballon paardenbloem 
boven bergen  

3707

Hond in de bergen  
2808

Steiger bij meer  
3706

Motor rijdend door landschap  
2907

Herfst landschap 
3708
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Sterrenhemel  

9697 

 Wolkenlucht 

9700

Roze hemel

9698 

 Donkere wolken 

9701 

 Ballonnen in de lucht 

9699

Wolkenlucht Oranje

9702
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Lucht
Hemelen

Zonnestralen boven wolk  
3641

Zee met zonnestralen  
3651

Wolkenlucht met zon  
3681

Sterrenhemel  
2425

Luchtballon in de wolken  
2307

Melkweg   
9696
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Woestijn  

3719

Bergen landschap in balk  

3782

Keien in water  

3724

Woestijn met  

voetstappen spoor  

3730

Rotsen in branding  

3725

Berglandschap met  

meer in balk  

3980
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Lucht
Hemelen

Wolkenlucht hemel vervaagd 
230

Wolkenlucht hemel in balk  
236

Wolkenlucht met  
water vervaagd  

232

Meeuw in lucht  
2818

Wolkenlucht met water in balk 
234

Duif in de lucht  
5966
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Wolken  

3110

Vogel  

1768

Vogels  

1738

Vlieger  

1973

Meeuwen  

1748

Regenboog vlieger 

2100
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Lucht
Hemelen

Wolken met  
zonnestralen in balk  

3159

Rotsen in balk  
3373

Wolken in balk  
3171

Regenboog in balk  
3526

Duif  
3175

Strand  
3560
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Rotsen in zee zonsondergang

3983

Golf

9402

Vuurtoren aan steiger met balk

9651
Vuurtoren op rotsen

9649

Druppel op water

9361

Pad naar strand

9396
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Strand
Zeeen

Duinen en zee in balk 
350

 Duinen strand vervaagd
356

Duinen strand 
352

Duinen strand in balk
358

Duinen strand met balk 
354

Duinen en strand in balk
360
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 Waterkringen met  

steen in balk  

362

 Zee met golven in balk

369

 Waterkringen met 

steen vervaagd

365

 Zee met keien 

zonsondergang

371

 Zee met keien in balk

367

Zee met keien  

zonsondergang in balk

373
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Strand
Zeeen

Golfbrekers strand in balk
375

Strand met branding in balk
382

Golfbrekers strand in balk
377

Zee met keien 
386

Golfbrekers strand
379

Strand met stenen in balk
388
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Strand met stenen vervaagd

390

Strand met golfbrekers in balk

493

Strand met golfribbels

392

Strand met golfbrekers  

vervaagd

495

Strand met golfribbels  

vervaagd

394

Strand met voetstappen in balk

497
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Strand
Zeeen

Strand met pier zonsondergang 
499

Zee met vogels zonsondergang 
in balk

505

Strand met vuurtoren in duinen
501

Zee met vogels zonsondergang
507

Strand met schelp in branding
503

Zee met rotsen in balk
510
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Zee met rotsen in balk

513

Steiger in de mist

2147

Strand met schippersknoop  

 in balk

515

Keien in rivier

3712

Zee met grijze lucht

2309

Stenen bij water

3986
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Strand
Zeeen

Rots in branding
1709

Strand tijdens eb
2318

Duingras
3179

Rots in de branding
2319

Blauwe golf
3196

Stapeltje stenen op strand
3988
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Persoon bij de zee

3504
Stenen poort

3515
Schelpen in zand

3550

Zee met rotsen 

3979
Rotsen in zee

3981

Rotsen in zee in balk

3982

http://www.rouwdigitaal.nl/


57

Strand
Zeeen

Wijnglas op tafel bij  
ondergaande zon

2468

Stapel stenen in balk
3717

Strand in Frankrijk
6068

Stapel stenen vervaagd
3722

Tropisch strand
6072

Strand met zee branding
3729
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Zeilboot in balk

238

Zeilboten op zee in balk

245

Zeilboot met balk

240

Zeilboten met weerspiegeling 

250

Zeilboot op zee

242

Zeilboten met weerspiegeling 

in balk

253
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Maritiem

Zeilboot zonsondergang in balk
256

Vissersboot spiegelend in zee
2905

Zeilboot zonsondergang in balk
258

Vissersboot op zee
2906

Containerschip op zee
2863 

Zeilboot op zee
2904
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Zeilboten op zee

2909

Rotterdam

2040

Containerschip op zee

2911

Zeilboot in balk

3142

Containerschip op zee

2910

Zeilboot met zonsondergang 

2313
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Maritiem

Schip op zee zonsondergang
7258

Zeilboten in balk
7283

Zeilboot op meer met balk 
3989

Zeilboot op meer vervaagd 
3990

Zeilboot 
9355

Haven in Harlingen 
2150
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Olifanten in landschap

9636

Leeuw

9635
Portret leeuw

9634

Olifant

9367
Paard

9373
Paard close-up

9384
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Dieren

Zwaan in balk
125

Vlinder in balk
137

Zwaan vrijstaand
128

Tekening vogel op tak
131

Paarden in balk
7267

Poes in balk
7278
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Kat watercolor

8694

Hond watercolor

8696

Golden Retriever watercolor

8692

Paard in bos

1993

Vlinder vrijstaand

139

Duif in lucht

6842
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Dieren

Liggende veer blauw
2651

Witte veer
2828

Liggende veer roze
2661

Pauwenveren in balk
3716

Eend in water vervaagd
2751

Hond kijkt uit in de verte
559
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Hond in het bos 

561

Hond op het strand

566

Silhouet van hond in water

563

Puppy op de vloer

567

Honden rennen op het strand

564

Slapende kat in balk

569
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Dieren

Kat ondergaande zon
571

Kat met groene ogen
576

Kat
573

Close-up van een leeuw
2140

Kat op rots
575

Close-up van een Sneeuwuil
2141
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Libelle op een tak

2172

Steigerend paard

3027

Libelle op een tak

2143

Paarden in mist

1730

Zeeschildpad onderwater

2144

Paard

1983
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Dieren

Parkiet
2003

Vlinder in balk
3151

Poes
2010

Vliegende duif in balk
3167

Valkparkiet
2080

Grazend paard
3695



70

www.rouwdigitaal.nl

Witte duif

5964

Koe in de duinen

5968

Zeemeeuw

5965

Stier in weiland

5969

Koeien in de wei

5967

Paarden in de wei

6157
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Dieren

Paard in de mist
6158

Pauwenveren vervaagd
3723

 Paarden in de sneeuw met slee
6159

Pauwenveer in kader
3731

Paarden en koets
6160

 Pauwenveer met druppel
3720
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Boeddha met lucht 

9663

Kapel in landschap

9629

Silhouet in hemel

9632

Kerkraam

9627

Bijbel met balk

9631  

Kapel in landschap met balk

9628
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Religie

Handen vervaagd 
268

 Mekka Kaaba
483

Handen
277

Brandende kaarsen in balk
481

Handen met kaars in kader
282

Bijbel vervaagd
485
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Boeddha vervaagd

487

Kruis

1903

Kruis vervaagd

489

Kerk

1913

Kaars

1453

Boeddha

3088
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Religie

Glas in lood
3191

Kerkraam met bijbel
3384

Handen op boek
3212

Koran tekst
3414

Christusbeeld in balk
3360

Moskee
3454
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Witte rozenkrans 

3530

Beeldje van engel

2472

Rozenkrans

3540

Boeddha

7886

Standbeeld van engel

2471

Opengeslagen bijbel

2474
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Religie

Kerkgang
2475

Bijbel
271

Engel
275

Koran vervaagd
294

Engeltje
262

Handen vervaagd
265
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Kinderhandje in kader 

141

Baby handje met roos

165

Tekening baby in handen

147

Patroon stipjes roze 

170

Baby voetjes 

161

Patroon stipjes roze met kader 

172
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Kind

Patroon stipjes blauw
174

Patroon stipjes mint groen met kader
180

Patroon stipjes blauw met kader 
176

Patroon stipjes geel 
182

Patroon stipjes mint groen 
178

Patroon stipjes geel met kader 
184
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Tekening baby in tulp 

186

Patroon ruit blauw 

195

Patroon ruit roze 

190

Patroon ruit blauw met kader 

197

 Patroon ruit roze met kader 

192

Patroon ruit mint groen 

199
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Kind

Patroon ruit mint groen met kader 
201

Knuffelbeer eenzaam 
2840

Patroon ruit geel 
203

Lege stoel met roze ballon 
6832

Patroon ruit geel met kader 
205

 Lege stoel met blauwe ballon 
6833
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 Knuffelberen in gras 

2850

Silhouet meisje vlinders 

7264

 Beer met bloemen 

1873

 Verlaten schommel 

7274

Handjes in zand 

3220

Knuffel beer

145
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Kind

Tekening vlinders
150

Tekening konijn blauw
157

Tekening muis
152

Tekening konijn op kader
159

Tekening konijn roze
155

Knuffel beer op balk
188 
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Sportvliegtuig 

2861

Motor vervaagd 

2914

Motor in kader 

2915

Honkbal 

1933

Motor in balk 

2913

Voetbal 

2110
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Sport

Fiets
3187

Voetbal op veld 
3630

Kitesurfen 
3404

Voetbal bij lijn 
3661

Motor op strand 
3464

 Paraglider in de bergen 
2477
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Paraglider in de bergen 

2478

Rugbybal op het gras 

2481

Kunstschaatsen 

2479

Honkbalveld 

2482

 Golfbal op golfclub 

2480

Honkbal op honkbalveld 

2484
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Sport

Golfer bij zonsondergang 
2485

 Basketbalnet 
2488

Tennisracket op tennisbal 
2486

Visser met hengel 
7253

Tennisracket op tennisbal 
2487

 Vishengel 
7254
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Vissen dobber 

7279

Wielrenfiets 
7277

Mountainbike 

7273

Fietsers in landschap 

7286

Mountainbikers 

7276

 Fietser in landschap 

7287
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Sport

Visser op strand
3600

 Surfen 
7263

Surfer
3580

Surfboard op strand
3570

Roeibootje
2483

Voetbal in het gras
2476
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Kurk van een champagnefles 
578

Gevuld bierglas 

581
Champagneglas 

579

Bierpul 

580
Steelpan op fornuis 

2156

Bourgondisch leven 

2798
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Culinair

Druiventros
9668

Spaghetti en kruiden 
582

Appel 
586

Caprese salade op  
houten snijplank 

2148

Vrienden proosten  
met bierflesjes 

2470

Druivenrank
9667
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Amsterdamse grachten in balk 

9660

Amsterdamse huizen

9658

Amsterdamse huizen vrijstaand

9661

Amsterdamse grachten

9659

Amsterdamse gracht  

met bootje 

9684

Amsterdam 

1852
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Steden

Amsterdamse gracht met boten 
9685

Montelbaanstoren  
Amsterdam in balk

 9688

Montelbaanstoren Amsterdam 
9687

Molens in Zaandam 
9689

Molens in Zaandam in balk 
9690

Amsterdamse gracht 
346
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Rotterdam Erasmusbrug  

close-up grijs 

327

Rotterdam skyline 

zonsondergang 

329

Rotterdam Brienenoordbrug 

in balk 

331

Amsterdam Prinsengracht  

2711
Amsterdam Prinsengracht

in balk 

2721

Amsterdam 

3037
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Steden

Rotterdam Erasmusbrug in balk 
301

Rotterdam Brienenoordbrug  
in balk grijs 

317

Rotterdam Erasmusbrug  
close-up 

323

Rotterdam Erasmusbrug 
336

Rotterdam Erasmusbrug
vervaagd 

340

Rotterdam De Hef 
348
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Oude haven in Rotterdam 

2155
Kop van Zuid in Rotterdam 

2308

Skyline van Rotterdam 

2151

 Erasmusbrug 

2050
Erasmusbrug balk 

2070
Erasmusbrug donker 

2060
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Steden

Tower Bridge in Londen 
2145

Big Ben in Londen 
2146

Euromast 
3183

Tower Bridge in Londen 
6150

Gracht Utrecht 
9686

Dordrecht Grote Kerk 
344
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Skyline van New York 

5972

Eifeltoren 

6066

Amerikaanse vlag bij de  

Golden Gate Bridge 

5973

Eifeltoren

6065

Vrijheidsbeeld in New York 

6152

Vrijheidsbeeld 

7905
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Steden

Gondel in Venetië 
6071

Kremlin in Moskou, Rusland 
6074

Vlag van Italië
6156

Vlag van Griekenland 
6154

Vlag van Verenigd Koninkrijk 
6151

 Vlag van de Verenigde Staten 
6067
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Auto watercolor 

8690

Oldtimer in balk 

9679

Oldtimer busje

9680

Oldtimer 

9678

Oldtimer bus

9681

Oldtimer wit

9695 
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Transport

Snelweg door landschap
9677

Stuur van een Oldtimer 
1074

Autoband op weg 
1078

Snelheidsmeter van een auto 
1021

Autoweg 
2316

Autoweg 
2317
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Silhouet vrachtwagen 

transport 

121

Stoomtrein in balk 

2916

Stoomtrein in balk 

2865

Tractor in balk 

 9682

Graafmachine in balk

 9692

Versnellingspook 

1015
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Transport

Vliegtuigen bij zonsondergang
2862

Helikopter in balk
2908 

Helikopter
2864

Oud bootje in meer
9694

Zeilboot op zee 
9693

Haven industrie
9683
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Gitaar 

588

Microfoon in spotlight 

591

Piano 

589

Bladmuziek 

592

Hals van gitaar 

590

Pianotoetsen 

594
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Muziek

Gitaar 
2701

Vintage microfoon 
9673

Viool 
9670

Viool met silhouet 
9674

Gitaar in balk 
9672 

Saxofoon 
9676
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1 De zachte krachten zullen zeker winnen

 in ‘t eind - dit hoor ik als een innig fluistren

 in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren

 alle warmte zou verstarren van binnen.

 - Henriëtte Roland Holst-van der Schalk

2. Nu is de stilte compleet.

3. Eindelijk vrij.

4. Het leven ten volle geleefd.

5. Nooit meer pijn....

6. Alles is nu anders zonder jou.

7. Te snel, te vroeg.

8. Zomaar, ineens.

9. Er viel nog zoveel te genieten.

10. Sterk als de dood is de liefde.

11. Het is goed zo – eindelijk rust.

12. Het was mooi, het is goed zo.

13. Wij zullen je missen, iedere dag.

14. Verdriet is de prijs van de liefde.

15. Een markant persoon is niet meer.

16. Wij kunnen het nog niet geloven .....  

17. De seizoenen van het leven voltooid.

18. Een vechter tot het laatst.

19. Woorden schieten tekort.

20. Hij/zij heeft mij zoveel geluk gebracht.

21. Hij/zij had het leven zo lief.

22. Zonder jou is alles anders.

23. Aangeslagen en verbijsterd.

24. De wil was er nog, de kracht niet meer.

25. Het leven helemaal geleefd.

26. De vonk dooft, het vuur blijft.

27. Het leven is overgegaan in herinneringen.

28. De dood kwam onverwacht maar zacht.

29. Niet het vele is goed maar het goede is veel.

30. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

31. Een bijzonder mens is van ons heen gegaan.

32. Alles gaat voorbij en God is voorbij dit alles.

               - Theresia van Avila 

33. Hij/zij hield intens van het leven.

34. Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

35. Een kleurrijk mens is heengegaan.

36. Blijvend is jouw warmte in ons hart.

37. Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren.

38. Blijvend is jouw warmte in ons hart.

39. De hemel heeft er een ster bij gekregen.

40. In al zijn/haar eenvoud was hij/zij groot.

41. Wat was, is geweest.

             - A. Roland Holst

42. Leven is eindig; echte liefde niet.

43. Vaak te laat, maar nu te vroeg.

44. Een bijzonder leven, een bijzonder mens.

45. Een licht gaat uit en schijnt niet meer.

46. Verliezen is moeilijk en het voelt zo onrechtvaardig.

47. Niet waarlijk dood zijn zij

 die in onze harten leven.

48. Je was mijn maatje, je was mijn alles...

49. Gisteren vol leven vandaag zo stil.

50. Altijd samen in gedachten,

 in gedachten voor altijd samen.

51. Om je heengaan treuren wij,

 om wat je was zijn wij dankbaar.

Teksten & gedichten
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52. Uit ons oog, maar nooit uit ons hart.

53. De tijd gaat nu verder al is het zó anders...

54. Degene die ik liefheb verlaat ik om 

 degene die ik liefhad terug te vinden.

55. Als je ouder wordt en niet meer weet

 waar je bent, als je mensen ziet,

 maar ze niet meer herkent,

 als je toch blijft strijden om bij ons te leven,

 dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

56. Haar dans verstilt

 in een bewogen herinnering.

57. Sterven in vrede is:

 Met een gerust hart je ogen sluiten.

58. Waar hij/zij niet meer is,

 zal hij/zij altijd blijven.

59. Heel bijzonder, heel gewoon,

 gewoon een heel bijzonder persoon.

60. Als iets liefs je verlaat,

 blijft nog altijd de liefde...

61. Na een lang en zorgzaam leven

 zijn zijn/haar taken volbracht.

62. Herinneringen verbinden

 wat het oog niet meer ziet.

63. Toen kwam die onverwachte dag,

 de dag dat de stilte kwam …..

64. Voorgoed uit ons midden

 maar niet uit ons hart.

65. Te snel voorbij, de vele dromen

 oneerlijk is het lot dat nu is gekomen.

66. Na vele bergen te hebben overwonnen,

 geef ik mij nu gewonnen.

67. Iedere moeder is uniek:

 Zij was dat heel speciaal.

68. Je leven is uitgestippeld. Mijn liefste is gestorven.

69. Het afscheid is definitief,

 maar de herinnering onuitwisbaar.

70. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij,

 in alle eeuwigheid ben jij...

71. Afscheid nemen is met dankbare handen

 meedragen al wat herinnering is.

72. Je leven was een mooie melodie

 beleefd in goede harmonie.

73. Hij/zij was een gelukkige en tevreden mens.

 Hij/zij hield van het leven en vooral van ons.

74. Huil niet omdat ik er niet meer ben,

 maar glimlach omdat ik er was.

75. Wat zo diep in je hart zit

 kun je door de dood niet verliezen.

76. Mijn laatste groet is aan hen

 die mij kenden en die mij liefhadden.

77. Aan alle geliefden een afscheidskus

 en alle bekenden een laatste groet.

78. Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht.

 Groot was zijn/haar liefde voor haar dierbaren.

79. Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer  

 zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

80. Groot is de leegte die hij/zij achterlaat

 mooi zijn de herinneringen die blijven.

81. Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en

 discreet, alsof je niemand wilde storen.

82. Zijn/haar leven moeten wij loslaten,

 in ons leven houden wij hem/haar vast.

83. Het verlorene prijzen maakt

 de herinnering dierbaar.

             - Shakespeare

Teksten & gedichten
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84. In ons ben jij. In ons blijf jij. Van jou zijn wij.

85. En zo ging ik de horizon voorbij en

 kwam in het land van de dageraad.

 - André Gide 

86. Niemand valt of hij valt in Uw handen

 en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

 - Huub Oosterhuis 

87. Woorden schieten tekort wanneer het

 liefste bezit herinnering wordt.

88. Langzaam is de schemer duisternis

 geworden en is zij uit het

 aardse leven weggegleden.

89. Oud worden brengt met zich mee,

 in weemoed nalaten wat men

 in overmoed van plan was.

90. Zoveel onvervulde dromen.

 Zoveel onvervulde verwachtingen.

 Zoveel verdriet.....

91. Ik ben moe van deze lange reis. 

 Al wat ik vraag is een rustige slaap

 en dromen van hen die ik lief heb.

92. Het leven is een voortdurend afscheid

 maar wie van zijn herinneringen kan genieten

 leeft tweemaal.

93. Zoals ik kwam, zoals ik ben,

 zoals ik ben geweest, zo ben ik heengegaan.

94. Prachtige jaren.

 Niet treuren dat ze voorbij gingen.

 Glimlachen dat ze er geweest zijn.

95. Bewaar één woord voor mij in

 Uw stilte, o wereld, wanneer

 Ik dood ben: “Ik heb lief gehad”.

 - Tagore 

96. Hij/zij is ons toch nog onopgemerkt ontgleden.

 Hij/zij keerde in, en ademde zo diep

 dat het weer leek of hij/zij alleen maar sliep.

 - Jean Pierre Rawie -

97. Leef met de gedachte dat het begin geen einde is,

 maar het einde het begin van alles is.

98. Alle geluid dat nog van verre sprak

 verstierf - de wind, de wolken, alles gaat

 al zachter en zachter - àlles wordt zo stil...

 - “de avond”, Willem Kloos 

99. De dood beëindigt alles, behalve 

 de herinnering aan wat wij tijdens ons

 leven tot stand hebben gebracht.

 - Shandrasekhara Venkata Raman 

100. 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.

101. Voor hem een verlossing

 Voor anderen een groot verdriet...

 Erg hard heeft hij gevochten

 Meer kracht was er niet.

102. Wij zitten neer, de tranen stromen.

 Alle gedachten zijn verwoord

 Alle woorden zijn gesproken

 Het is tijd.

 - D.L.

103. De dood is niets,

 ik ben slechts naar de andere kant.

 Ik ben mezelf,

 jij bent jezelf

 wat we ooit voor elkaar waren,

 zijn we nog steeds.

 - Augustinus 
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104. Als je je voet op de andere oever zet

 En het blijkt de hemel te zijn

 Als je door een hand wordt aangeraakt

 En het blijkt Gods hand te zijn

 Als je dan de muziek hoort

 En het blijken engelen te zijn

 Dan ben je niet heen gegaan

 Maar naar Huis gegaan.

105. Slechts over blijft de herinnering

 van hoe ik leefde op aarde

 en voor degene die achter blijft

 heeft dat de meeste waarde

106. Wat zo diep in het hart zit

 kun je door de dood niet verliezen...

 De herinnering aan een bijzonder mens

 is geboren...

107. Natuur verwondert, overdondert

 soms en laat in al haar rijkdom leegte na...

 Leven is mensen en dingen

 omhelzen en weer loslaten...

108. 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 
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Psalmen & gezangen

1 Kracht naar kruis Niemand valt uit

 Gods hand. Als ik ontwaak, ben ik bij U.

 - Psalm 139 : 18 -

2 Uw Woord is een lamp voor mijn voet.

 - Psalm 119 -

3 Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.

 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen.

 - Joh. 17 : 3 -

4 Laat Heer Uw dienaar komen.

 In paradisum deducant te angeli.

 Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

 - Genesis 3 : 19 - 

5 En nu, wat verwacht ik Here?

 Mijn hoop, die is op U.

 - Psalm 39 : 8 -

6 Rust mijn ziel, uw God is Koning.

 - Gezang 179 -

7 Alle dingen hebben tijd

 maar Gods liefde eeuwigheid.

 - Gezang 267 -

8 Uw hand op mijn schouder

 gaf mij rust en vertrouwen.

 Al zit ik in het duister,

 de Here zal mij tot licht zijn.

 - Micha 7 : 8b -

9 Een zee ruist voort in eindeloze deining.

 De zee waarin mijn ziel

 zichzelf weerspiegelt ziet.

 Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen

 en hem tot een beeld gemaakt

 van Uw eigen eeuwigheid.

 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

 ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.

 - Psalm 23 -

10 Kom tot rust, mij ziel,

 de HEER is je te hulp gekomen.

 - Psalm 116 : 7 -

11 Ik heb vaste grond gevonden

 waarin mijn anker eeuwig hecht.

 Waar de Geest des Heren is,

 Daar is vrijheid.

 - 2 Korinthiërs 3 : 17b -

12 Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten.

 Zijn liefde dekt je veilig toe.

 - Nel Benschop -

13 Wat zou mijn hart nog liever wensen

 dan dat het juichend U ontmoet

 die leven zijt en leven doet.

 - Psalm 84 -

14 Leg mij als een zegel aan uw hart.

 Als een band aan uw arm.

 Want sterk als de dood is de liefde.

 - Hooglied 8 : 6 -

15 Op Uwe morgen zult Ge ons halen.

 Wij ontstijgen aan dit aards bestaan,

 en gaan - uw hoge vensters stralen -

 recht op uw open huisdeur aan.

 - Gezang 394 vers 7 -

16 Als het lichaam niet meer wil

 en het leven wordt een lijden,

 kan men dankbaar zijn

 dat God het komt bevrijden.

 Vanaf het einde van de aarde

 roep ik u om hulp,

 want ik bezwijk!

 Help mij de rots te beklimmen

 die te hoog is voor mij.

 - Psalm 61 : 3 -
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Psalmen & gezangen

17 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 -
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Teksten algemeen

1 Heden overleed...

2 Thuis is overleden...

3 In liefde gedenken wij...

4 Mijn liefste is gestorven.

5 Gestorven: mijn/onze lieve...

6 Rustig weggegleden uit het leven.

7 In alle rust is overleden mijn/onze...

8 Strijdbaar tot het einde overleed...

9 Heden verloren wij onze geliefde...

10 Plotseling niet meer in ons midden.

11 ....(naam) is overgegaan naar het Licht.

12 Wij treuren om het verlies van mijn/onze...

13 Wij nemen afscheid van mijn/onze ….

14 Verslagen staan wij stil bij het overlijden van...

15 Wij hebben afscheid moeten nemen van... 

16 ...... is aan zijn laatste vlucht begonnen.

17 Groot is het verdriet na het overlijden van mijn...

18 Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze...

19 Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze...

20 In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze...

21 Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze...

22 Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze...

23 Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze...

24 Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze...

25 Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze...

26 De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

27 Onze lieve... is vredig uit ons midden weggegleden.

28 Met liefde hebben wij afscheid genomen van...

29 Woorden schieten tekort bij het overlijden van...

30 Op ..-jarige leeftijd is

 voor eeuwig ingeslapen mijn/onze...

31 Op een stralende lentedag ging van ons  

 heen mijn/onze...

32 Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.

33 Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze...

34 Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt  

 mijn/onze...

35 Zomaar, zo plotseling weggegleden

 uit ons leven mijn/onze...

36 Veel te snel is een einde gekomen

 aan het leven van mijn/onze...

37 Heden heeft op waardige wijze

 afscheid genomen mijn/onze...

38 Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen

 van mij/onze...

39 Wij hebben veel te vroeg

 afscheid moeten nemen van mijn/onze...

40 Veel te vroeg, maar omringd door liefde,

 is in ons bijzijn overleden mijn/onze...

41 Met liefde hebben wij afscheid genomen

 van mijn/onze...

42 In besloten kring hebben wij

 afscheid genomen van mijn/onze...

43 Geheel in zijn/haar stijl hebben wij

 afscheid genomen van mijn/onze...

44 Na een kunstzinnig leven is (onverwacht)

 overleden mijn/onze…..

45 Verlangend naar het einde is zacht en kalm

 van ons heengegaan mijn/onze...

46 Na een schitterend leven is overleden mijn/onze .....

47 Na een indrukwekkend afscheid

 liet papa/mama het leven los.
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48 Na en rijk en voltooid leven

 nemen wij afscheid van mijn/onze...

49 Na een mooi en liefdevol afscheid is op......(datum)

 overleden mijn/onze...

50 Na een rijk en schilderachtig leven

 beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.

51 Na een rijk leven vol liefde en vriendschap

 is van ons heengegaan mijn/onze...

52 Na een lang en prachtig leven hebben wij

 afscheid genomen van mijn/onze...

53 Gedragen door de liefde van velen is overgegaan

 naar een andere wereld mijn/onze...

54 Na een goed leven en een korte strijd hebben wij

 afscheid genomen van mijn/onze...

55 Na een intens en bewogen leven is, te midden

 van haar dierbaren, overleden mijn/onze...

56 Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht)

 van ons heengegaan/is overleden mijn/onze...

57 Na een leven vol kracht en inspiratie is

 tot ons grote verdriet overleden mijn/onze...

58 Na een waardevol en intensief leven hebben

 wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen

 van mijn/onze...

59 Na een lang en blijmoedig leven is......

 te midden van zijn kinderen

 en kleinkinderen

 rustig ingeslapen/gestorven.

60 Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met  

 velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven  

 is vredig ingeslapen mijn/onze...

61 Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen

 van zijn dierbaren mijn/onze...

62 In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden,

 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...

63 Je hebt genoten van het leven en wij van jou.  

 (Geheel) onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

64 Zonder dat iemand het heeft aan zien komen

 is plotseling overleden mijn/onze...

65 Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood

 ons gescheiden heeft van...

66 Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden

 is overleden mijn/onze...

67 Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap

 overleden mijn/onze ...

68 In de kracht van zijn/haar leven ging totaal  

 onverwacht van ons heen mijn/onze...

69 Verlangend naar het einde is zacht en kalm

 van ons heengegaan mijn/onze...

70 Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar

 uit ons leven verdwenen mijn/onze...

71 Op de leeftijd van ... jaar is van ons heengegaan/is

 overleden mijn/onze...

72 Te midden van familie en vrienden

 is overleden mijn/onze...

73 Te midden van allen die haar lief waren,

 is rustig ingeslapen mijn/onze...

74 Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport

 is plotseling overleden mijn/onze...

75 Omringd door de mensen die haar het meest

 nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze...

76 Nog volop in het leven en bruisend van energie

 hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht  

 afscheid moeten nemen van mijn/onze...

77 Met grote bewondering en dankbaarheid

 voor wie hij/zij voor ons was

 nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze...
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78 Kort na het heengaan van zijn/haar

 geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid

 moeten nemen van onze...

79 Hiermee vervullen wij de droeve plicht

 u kennis te geven van het overlijden van  

 mijn/onze...

80 Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd

 van ons heengegaan mijn/onze...

81 Een bijzonder mens is van ons heengegaan.

 Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven

 met ons deelde.

82 Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden,  

 maar intens verdrietig om het verlies geven wij

 u kennis van het heengaan van mijn/onze...

83 Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden

 van mijn/onze...

84 Diep geschokt zijn wij door het plotselinge

 overlijden van mijn/onze...

85 Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht

 afscheid moeten nemen van mijn/onze...

86 Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze...

87 Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen

 van mijn/onze...

88 Intens verdrietig nemen wij afscheid van  

 mijn/onze...

89 Intens verdrietig geven wij u kennis

 van het overlijden van mijn/onze...

90 Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid

 moeten nemen van mijn/onze...

91. Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen

 van het overlijden van mijn/onze...

92 Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was,

 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...

93 Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare

 herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel  

 onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze...

94 Tot ons grote verdriet is tijdens zijn/haar vakantie

 geheel onverwacht overleden mijn/onze...

95 Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar

 alles wat hij/zij voor ons heeft betekend,

 hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze...

96 Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer

 lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van  

 het heengaan/overlijden van mijn/onze...

97 Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de 

 bijzondere plaats die zij in ons leven heeft   

 ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is  

 overleden mijn/onze...

98 Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles  

 wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij  

 afscheid moeten nemen van mijn/onze...

99 Diep bedroefd maar tevens vervuld van

 mooie herinneringen, geven wij u kennis van

 het (onverwachte) overlijden van mijn/onze...

100 Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij

 afscheid moeten nemen van mijn/onze...

101 Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege

 overlijden van mijn/onze...

102 Na een (langdurige) liefdevolle verzorging

 in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis......

 is heel rustig van ons heengegaan/is

 overleden mijn/onze...

103 Dankbaar voor de liefdevolle verzorging

 die hij/zij heeft ondervonden in Zorgcentrum/

 Verpleeghuis...... delen wij u mede dat

 (zacht en kalm) is overleden mijn/onze...
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Overlijden na zelfmoord 
104 Met respect voor de beslissing die hij/zij zelf

 heeft genomen, geven wij u, diep geschokt

 kennis van het overlijden van...

105 Vastbesloten om niet meer verder te leven is,

 tot ons grote verdriet, overleden...

106 Hij/zij vond het leven te moeilijk.

 
Overlijden na een ziekbed
107 Na een kortstondig ziekbed is

 overleden mijn/onze...

108 Na een kortstondig ziekbed is

 rustig weggegleden mijn/onze...

109 Na een kortstondig maar hevig ziekbed

 overleden mijn/onze...

110 Na een korte periode van ziek zijn,

 is overleden mijn/onze...

111 Na een goed leven en een korte strijd

 hebben wij afscheid genomen van...

112 Na een korte periode waarin wij hoopten

 op herstel, is tot ons grote verdriet

 overleden mijn/onze...

113 Na jaren van strijd is een einde gekomen

 aan het leven van mijn/onze...

114 Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen

 een sluipende ziekte

 is van ons heengegaan mijn/onze...

115 Na een moedige maar oneerlijke strijd

 is van ons heengegaan mijn/onze...

116 Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd  

 is overleden mijn/onze...

117 Na een moedig en geduldig gedragen lijden is

 van ons heengegaan mijn/onze...

118 Na een lange dappere strijd is op veel te jonge  

 leeftijd overleden mijn/onze...

119 Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is

 van ons heengegaan mijn/onze...

120 Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament  

 der Zieken te hebben ontvangen is overleden  

 mijn/onze...

121 Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze

 hiermee omgegaan, hebben wij op een rustig

  wijze afscheid genomen van mijn/onze...

122 Na een langdurig en moedig gedragen lijden is

  toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons

 heengegaan/is overleden mijn/onze...

123 Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn

 lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons

 heengegaan mijn/onze..

124 Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen

 een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze...

125 Omringd door zijn dierbaren is na een moedige  

 strijd, vredig heengegaan mijn/onze...

126 In de wetenschap dat hem/haar

 een verder lijden bespaard is gebleven is

 van ons heengegaan mijn/onze...

127 Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder  

 lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is

 overleden/van ons is heengegaan mijn/onze...

128 Verdrietig, maar ook met diep respect

 voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar

 ziekte wist te dragen, geven wij u kennis

 van het overlijden van mijn/onze...

129 Met enorme bewondering en respect

 voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd

 heeft gestreden hebben wij afscheid moeten

 nemen van mijn/onze...

Teksten specifiek
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130 Met een hart vol verdriet, maar dankbaar

 voor alle liefde die wij van hem/haar

 mochten ontvangen geven wij u kennis

 van het plotselinge  heengaan van mijn/onze...

131 Intens verdrietig en vol bewondering

 voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte

 is omgegaan, geven wij u kennis

 van het overlijden van mijn/onze...

132 Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte

 rustig ingeslapen/overleden mijn/onze...

133 In de kracht van zijn/haar leven ging totaal

 onverwacht van ons heen mijn/onze...

134 Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden,

 maar intens verdrietig om het verlies

 geven wij u kennis van het heengaan

 van mijn/onze...

135 Tot onze droefenis is na een kortstondig

 en moedig gedragen lijden

 van ons heengegaan mijn/onze...

136 Met grote droefheid geven wij u kennis dat,

 na een kortstondige ziekbed is overleden  

 mijn/onze...

137 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....

138 Strijdbaar tot het laatst is in alle rust,

 omringd door zijn/haar kinderen,

 heengegaan onze…..

Overlijden na een ongeval

139 Door een ongeval is uit ons midden

 weggevallen mijn/onze...

140 Door een tragisch ongeval is ons plotseling

 ontvallen mijn/onze...

141 Na een noodlottig ongeval nemen wij afscheid van...

142 Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen

 van een noodlottig ongeval

 van ons is weggenomen mijn/onze...

143 Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen.

 Door een tragisch ongeval zijn wij......kwijtgeraakt.

144 Vol ongeloof en met ontzetting delen wij

 u mede dat na een noodlottig ongeval

 van ons is heengegaan mijn/onze...

145 Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat,

 na een tragisch ongeval uit ons midden

 is weggenomen mijn/onze...

146 Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht,

 door een noodlottig ongeval

 om het leven gekomen mijn/onze...

147 Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde

 gemaakt aan het leven van mijn/onze...

148 Door een verkeersongeval is plotseling

 uit ons leven weggerukt mijn/onze...

149 In de bloei van zijn leven en met grootse plannen

 voor de toekomst is na een tragisch ongeluk

 uit ons leven gerukt mijn/onze...
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Religieuze teksten
150. De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze...

151 In de Vrede van Christus en gesterkt door het

 H. Sacrament der zieken overleed mijn/onze....

152 In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan

 God toe mijn/onze...

153 Wij hebben aan Gods liefde moeten

 toevertrouwen mijn/onze...

154 Onverwacht heeft God tot Zich

 geroepen (genomen) mijn/onze...

155 Na een leven vol liefde, goedheid,

 hartelijkheid heeft de Here plotseling

 tot Zich genomen mijn/onze...

156 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...

157 Voorzien van het H. Sacrament der zieke

  hebben wij bedroefd afscheid genomen

 van mijn/onze......

158 Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht,

 heeft de Here tot Zich geroepen mijn/onze....

159 Met intens verdriet namen wij kennis

 dat God, geheel onverwacht,

 tot Zich heeft genomen mijn/onze...

160 Heden werd, in alle rust en zekerheid van het

 geloof, door God tot Zich genomen mijn/onze...

161 Met volledige overgave en vertrouwen in God

 is overleden mijn/onze...

Heilig Sacrament der Zieken
162 Bedroefd delen wij u mede dat,

 voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken,

 van ons is heengegaan mijn/onze...

163 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...

164 Na een kortstondig ziekbed en na het

 H. Sacrament der Zieken te hebben mogen

 ontvangen is overleden mijn/onze...

165 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...

166 Tot onze grote droefheid is, gesterkt door

 het H. Sacrament der Stervenden,

 rustig overleden mijn/onze...
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Dieren

Muziek

Sterrenbeeld

Liefde

Kind

Ornament
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Symbolen

121

Religie Sport

Sterren

Laat het ons weten en wij gaan direct op zoek naar een 

passend beeld of ontwerp. Met dank aan onze ruime 

beeldenbank en professionele in-house ontwerpers zijn 

wij in de mogelijkheid om voor elke aanvraag een mooie 

passende oplossing te bieden. 

Heeft u niet  
gevonden wat  
u zoekt?
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