Aanvangszinnen rouwbrieven

Algemeen

1.

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat is overleden …

2.

Vredig is ingeslapen onze …

3.

Te midden van allen die hem/haar dierbaar waren, is van ons heengegaan onze …

4.

In zijn/haar woning is op …- jarige leeftijd overleden …

5.

In verpleeghuis "Tamarinde" is tot onze droefheid heengegaan onze …

6.

Na een arbeidzaam en welbesteed leven, hebben wij afscheid moeten nemen van …

7.

Na een leven van dienen en zorg voor de medemens is heden van ons
heengegaan …

8.

Bedroefd om de grote leegte die hij/zij achterlaat, maar dankbaar voor de
achterliggende gelukkige jaren, geven wij u kennis van het overlijden van onze …

9.

In dankbare herinnering aan alles wat hij/zij voor ons is geweest, delen wij u mede
dat is overleden onze …

10.

Na een gezegend huwelijksleven van ... jaar, is zacht en kalm van mij
heengegaan …

11.

Na een langdurige/ kortstondige liefdevolle verpleging in Zorgcentrum "Tamarinde"
is, op …- jarige leeftijd overleden …

12.

Slechts enkele maanden na het overlijden van zijn/haar geliefde is overleden onze …

13.

Moe en verlangend naar het einde is rustig overleden …

14.

Hoewel wij wisten dat het einde van zijn/haar leven naderde, komt zijn/haar
overlijden voor ons toch nog onverwacht. Wij zijn verdrietig omdat wij onze
vader/moeder moeten missen, maar ook dankbaar dat zijn/haar lijden nu voorbij is.

15.

Mijn lieve vader/moeder is er niet meer.
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Na een periode van ziekte

16.

Na een kortstondige/langdurige/ernstige ziekte is van ons heengegaan …

17.

Na een geduldig gedragen lijden overleed zacht en kalm …

18.

Diep bedroefd over zijn/haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat
zijn/haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van …

19.

Op zeer hoge leeftijd en helder van geest, vol interesse in alles wat om hem/haar
heen gebeurde, is na een kortstondig ziekbed, zacht en kalm van ons heengegaan …

20.

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij
zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij er kennis van dat van ons is heengegaan …

21.

Dankbaar dat hij/zij niet meer verder hoeft te strijden, maar verdrietig om het verlies,
delen wij u mede dat is overleden …

22.

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij
u mede dat wij afscheid hebben moeten nemen van …

23.

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar dat wij hem/haar zolang is ons
midden mochten hebben, delen wij u mede dat is overleden …

24.

Na een snelle achteruitgang van zijn/haar gezondheid is in alle rust van ons
heengegaan …

25.

Door onze tranen heen, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, geven wij u kennis van het overlijden van …

26.

Verlost van pijn en verdriet is heden gestorven …

27.

Wij delen u mede, dat na een langdurige ziekte op veel te jonge leeftijd is
overleden …

28.

Na een langdurige en goede verzorging in Zorgcentrum "Rosendael", is nooit klagend
over zijn/haar steeds slechter wordende gezondheid en altijd openstaand voor
zijn/haar omgeving, rustig en kalm van ons heengegaan onze …
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Bij een onverwacht overlijden

29.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben
wij afscheid moeten nemen van …

30.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid en liefde, is
plotseling van ons heengegaan …

31.

Dankbaar dat hij/zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan …

32.

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en
hartelijkheid voor allen die hem/haar omringden, overleden …

33.

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn/haar goedheid en levensblijheid
mochten genieten, delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan …

34.

Met ongeloof en grote verslagenheid geven wij u kennis van het geheel onverwachte
overlijden van …

35.

Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan ...

36.

Na alle fijne jaren die wij samen met hem/haar mochten beleven, hebben wij geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van ...

37.

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan
...

38.

Bedroefd om het verlies, delen wij u mede dat van ons is heengegaan …

39.

Met verslagenheid geven wij u kennis van het geheel onverwachte overlijden van …

40.

Met verslagenheid geven wij u kennis, na een leven vol toewijding en zorg voor
zijn/haar gezin, van het geheel onverwachte overlijden van …
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Geloof

41.

Verdrietig maar bovenal dankbaar voor zijn/haar liefde en zorg hebben wij - na
hem/haar lang in ons midden te hebben gehad - teruggegeven aan zijn/haar God en
Heer, onze …

42.

Na een rijk en vruchtbaar leven is van ons heengegaan in de vrede van Christus en in
verwachting kijkend naar de toekomst, omringd door allen die haar lief waren, onze
…

43.

Wij vertrouwen erop dat de Here in Zijn genade onze lieve vader/moeder heeft
thuisgehaald

44.

In de volle zekerheid des geloofs, is van ons heengegaan onze …

45.

Heden ontsliep in zijn/haar Heiland onze …

46.

Voor ons geheel onverwacht nam de Heer uit ons midden weg …

47.

Heden nam de Here tot Zich in de gezegende leeftijd van … jaar onze …

48.

De Here heeft vanmorgen Zijn moegestreden kind, mijn ……, onze ……, opgenomen in
zijn Heerlijkheid

49.

In de verwachting van de opstanding uit de doden is van ons heengegaan onze …

50.

Na een moeizaam leven is door God tot Zich genomen onze …

51.

In vol vertrouwen op een nieuw leven in volkomenheid is vandaag rustig heengegaan
…
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