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2 Voorbeeldteksten
 

 

1

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn/onze ...

Voornaam Achternaam

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, 

bloemen, praktische hulp of een luisterend oor.

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

 

 

2

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie 
woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van mijn/onze …..

Voornaam Achternaam

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het 
verdriet en vergroot de moed om verder te gaan.

 

 

3 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn/onze ....

Voornaam Achternaam

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie/begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies..
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2 Voorbeeldteksten
 

 

4

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen 
na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

zeggen wij u hartelijk dank.

 

 

 

5

In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze 

Voornaam Achternaam

mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Wij betuigen u hiervoor onze 
oprechte dank.

 

 

 

6

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van mij/onze

Voornaam Achternaam

kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze wijze bedanken. Het heeft 
mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat ...... zo geliefd was. 
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2 Voorbeeldteksten
 

 

7

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als

familie ontvingen tijdens zijn/haar ziekbed en bij zijn/haar overlijden. Woorden 

schieten te kort, maar weet dat alle reacties ons een grote troost zijn bij de 

verwerking van het heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam

 

 

8

De ontelbare brieven, kaarten, telefoontjes, bloemen en de overweldigende

belangstelling die wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Voornaam Achternaam

hebben ons een enorme steun gegeven om zijn/haar verlies te verwerken.

 

 

 

9                                                                    

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken voor de kaarten, 
lieve brieven, bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te weten 
hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
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2 Voorbeeldteksten
 

 

10

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.

 Zoveel liefde en steun ons gegeven.

 Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,

 was ons een troost in deze moeilijke tijd.

’t Geeft ons moed om verder te leven.

 

De vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

 

 

11                                                                     

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en

kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze…….

Voornaam Achternaam

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in de 
kerk/begrafenis/crematieplechtigheid. Het is voor ons een fijne en troostrijke 
gedachte dat …… (naam) in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

 

                                                                       

12

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van mijn/onze….

Voornaam Achternaam

terzijde stonden. De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het 
gevoel  dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw 
steun, vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
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3 Voorbeeldteksten bedankadvertentie
 

 

1

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed

wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

 

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in 
welke vorm dan ook, tijdens zijn/haar ziekte en na het overlijden van mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij/zij bij zo velen geliefd was.

   

 

2

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het overweldigende

aantal blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn/onze....

Voornaam Achternaam

Bij deze betuigen wij aan allen onze welgemeende en hartelijke dank.

 

 

3

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van ...........

hebben ons diep ontroerd en waren voor ons allen een grote steun.

Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ................ in zijn leven voor 

zo velen veel heeft betekend.

Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw 

medeleven en steun.
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3 Voorbeeldteksten bedankadvertentie
 

 

4

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het

warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen 
en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.

 

 

5                                                                      

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen.

Uw medeleven voor en na het overlijden van mijn/onze…..

of

Uw medeleven tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn/onze …..

Voornaam Achternaam

en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis/crematie,  maken het voor 
ons heel moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken.  De vele lieve reacties en 
steunbetuigingen zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote 
verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.

 

 

6

Daar de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het overlijden van 
mijn/onze………

Voornaam Achternaam

overweldigend was, zijn wij niet in staat u allen persoonlijk te bedanken. Uw vele 
lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund, waarvoor onze oprechte 
dank.
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4 In Memoriam
 

Na één, twee of bijvoorbeeld vijf jaar kan een  "In Memoriam" bericht in de krant geplaatst worden. 
Bij de tekst wordt de naam van de overledene vermeld, de geboorte- en de overlijdensdatum. De 
tekst van een "In Memoriam" bericht kan en eigen tekst zijn of één van onderstaande voorbeelden:

 

1 In liefdevolle herinnering.

2 Altijd bij ons.

3 Nog altijd bij ons.

4 Nog altijd in ons hart.

5 Forever in our hearts.

6 Nog steeds in mijn hart.

7 Altijd in onze gedachten.

8 Lieve ....., ik mis je intens.

9 Het gemis wordt steeds erger.

10 Wij blijven je naam noemen.

11 Iedere dag denken wij aan jou.

12 Uit het oog maar niet uit het hart.

13 Al .. jaar zonder je liefde, je stem en je warmte.

14 Het missen wordt langer, het weerzien korter.

15 Oneindig ver weg en zo innig nabij.

16 Nog altijd met liefde in mijn gedachte.

17 Geworteld in ons hoofd en in ons hart.

18 De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft. 

19 Licht dat niet dooft, liefde die blijft

20 Mijn hart klop nog altijd in het ritme van jouw liefde.

21 Eén enkel mens ontbreekt, maar heel de wereld lijkt leeg. 

22 De tijd gaat voorbij, maar pijn en verdriet blijven.
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4 In Memoriam
 

 

Geen dag dat we niet over je praten.

Geen dag dat we niet aan je denken.

Geen dag dat we je niet missen.....

 

Ik denk nog steeds aan jou en voel de pijn,

het had ook anders kunnen zijn...!

Nog geen moment uit mijn gedachten.

 

Er is geen toekomst zonder hoop

Geen verleden zonder traan

Geen afscheid dat niet te vroeg komt

Geen vaarwel waarbij niemand moest gaan.

 

Het gemis zal altijd blijven

De lege plek, het doet zo'n pijn

In gedachte en in ons hart

Zal hij/zij altijd bij ons zijn.
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