
Voorbeelden van aanhefteksten op de rouwkaart 
 
Algemeen 
 
Bedroefd delen wij u mede dat, na een kortstondige ziekte, geheel onverwacht 
van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en 
overgrootmoeder 
 
Bedroefd delen wij u mede dat, uit onze familiekring, is weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom 
 
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een periode van afnemende gezondheid, rustig van ons is heengegaan onze lieve 
en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 
 
Bedroefd geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht, van ons is heengegaan onze lieve 
 
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, laten wij u 
weten dat, na een liefdevolle verzorging in … (naam verpleeghuis, verzorgingstehuis of hospice) rustig is ingeslapen 
onze vader en opa 
 
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een verder lijden haar bespaard is gebleven is rustig ingeslapen onze 
lieve moeder en oma 
 
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar omdat hij niet heeft geleden en een lijdensweg hem bespaard is gebleven, 
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom 
 
Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat moe en verlangend 
naar het einde is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en grootmoeder 
 
Dankbaar voor de lange tijd dat ze bij ons was, delen wij u mede dat onze lieve moeder, schoonmoeder en oma is 
overleden 
 
Dankbaar voor het leven dat hem gegeven is, geven wij u kennis dat op …-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa 
 
Diep ontroerd door de moed, de kracht en het vertrouwen waarmee hij tot het laatst toe heeft geleefd en intens 
dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij bedroefd, maar in liefde afscheid van mijn man, onze 
vader en opa 
 
In liefde en dankbaarheid voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve 
zorgzame man, onze fantastische vader en allerliefste opa 
 
Intens verdrietig, maar vol van goede en mooie herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn 
allerliefste vrouw, onze lieve moeder en schoonzus 
 
Met al haar strijdlust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten 
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma 
 
Met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u 
mede dat is overleden mijn lieve, zorgzame man en onze fantastische vader en opa 
 
Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame 
man, onze fantastische vader en allerliefste opa 
 
Met heel veel verdriet, maar dankbaar voor al die fijne jaren die wij samen hebben gehad, geven wij u hierbij kennis 
van het geheel onverwachte overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa 
 



Met heel veel verdriet, maar dankbaar voor al die fijne jaren die wij samen hebben gehad, geven wij u hierbij kennis 
dat na een liefdevolle verzorging in … (naam verpleeghuis, verzorgingstehuis of hospice) te … (plaatsnaam), rustig van 
ons is heengegaan onze lieve moeder en fantastische oma 
 
Met intens verdriet in ons hart delen wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve, 
fantastische moeder en oma 
 
Met veel verdriet, maar in de troost dat zij de rust heeft gekregen waar zij naar verlangde, is onverwacht overleden 
mijn lieve echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 
 
Na een periode van afnemende gezondheid geef ik u kennis van het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve 
partner 
 
Na een periode van afnemende gezondheid is op …-jarige leeftijd overleden 
 
Na een welbesteed en zorgzaam leven is overleden mijn dierbare man, onze vader en opa 
 
Nog vol grenzeloze toekomstplannen hebben wij volkomen onverwacht afscheid moeten nemen van mijn maatje, 
echtgenoot en papa 
 
Omringd door zijn gezin, in zijn eigen omgeving en op het door hem zelf gekozen moment is mijn lieve man, onze 
vader, schoonvader en trotse opa in alle rust overleden. Wij blijven achter met hele dierbare herinneringen en een 
enorm respect voor de manier waarop hij, zonder te klagen, met zijn ziekte is omgegaan. 
 
Op de gezegende leeftijd van … jaar is na een kort ziekbed, in de zekerheid van haar geloof vredig van ons heengegaan 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma 
 
Sneller dan verwacht is mijn lieve man, onze lieve vader en trotse opa op … (datum) overleden 
 
Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en fantastische opa 
 
Tot ons groot verdriet is, midden in zijn bruisend leven, geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man en 
onze gezellige vader 
 
Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, delen wij u 
mede dat, na een liefdevolle verzorging in … (naam verpleeghuis, verzorgingstehuis of hospice) te … (plaatsnaam), 
rustig is ingeslapen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma 
 
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis van het 
overlijden van 
 
Verdrietig om haar heengaan, maar met een goede herinnering aan haar kleurrijk bestaan, moeten wij na een periode 
van ziekte afscheid nemen van onze moeder, schoonmoeder, zus en oma 
 
Vol bewondering voor haar doorzettingsvermogen tijdens haar ziekte, delen wij u tot onze diepe droefheid mede dat 
van ons is heengegaan, mijn liefhebbende echtgenote, onze lieve zuster, schoonzuster en tante 
 
Vredig is heengegaan onze dierbare moeder, schoonmoeder en grootmoeder 
 
Wij hebben de droevige plicht u mede te delen dat mijn fantastische vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma na 
een boeiend leven … (dag, datum en jaartal) op …-jarige leeftijd is overleden 
 
 
  



Na een ziekte 
 
Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede dat na een langdurige 
ziekte, die hij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen een einde is gekomen aan het leven van 
 
Heden overleed thuis na een langdurige ziekte, omringd door allen die hem lief waren onze 
 
Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en 
betekend heeft, delen wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan 
 
Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar 
mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van 
 
Nadat wij … jaar voor hem mochten zorgen is tot onze droefheid uit ons gezin weggenomen 
 
Na een geduldig en dapper gedragen ziekte is van ons heengegaan 
 
Na een periode van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen is overleden 
 
Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest, is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan 
 
Omringd door allen die haar lief waren is, na een langdurige en met moed gedragen ziekte, van ons heengegaan 
 
 
Na een onverwacht afscheid 
 
Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een kortstondige 
ziekte is overleden 
 
Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan 
 
Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van haar goedheid en levensblijheid mochten genieten, delen wij u mede dat 
vrij onverwacht van ons is heengegaan 
 
Geheel onverwacht is, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor allen die haar omringden, 
overleden 
 
Gekomen tot de leeftijd der sterken, is toch nog onverwacht van ons heengegaan 
 
Met grote verslagenheid delen wij u mede dat ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons midden werd weggerukt 
 
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, is plotseling van ons 
heengegaan 
 
Na alle fijne jaren die wij samen met hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen 
van 
 
Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van mijn dierbare man, onze vader en opa 
 
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid moeten nemen van 
 
 
  



Heilig Sacrament der Zieken 
 
Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan 
 
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 
 
Bedroefd, maar dankbaar dat wij zo lang haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede 
dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken en omringd door haar kinderen is overleden 
 
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van hem 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 
 
Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, 
omringd door haar dierbaren overleden 
 
In de Vrede van Christus en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken overleed 
 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is, in vrede en volledige overgave, de poort van de dood doorgegaan 
 
Geveld door een ernstige ziekte is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in alle rust overleden 
 
Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben mogen ontvangen is overleden 
 
Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, thuis overleden 
 
 
Religieus 
 
Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat zij tijdens haar leven voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat van 
ons is heengegaan en haar rust heeft gevonden bij haar lieve Heer 
 
Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die hij ons heeft gegeven, delen wij u 
mede dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heengegaan 
 
Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van haar mochten ontvangen, geven wij u 
kennis dat, in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan 
 
Dankbaar wat zij in haar lange leven voor ons en zovele anderen heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich 
genomen heeft 
 
De Here heeft tot Zich genomen 
 
De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen 
 
De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind 
 
God heeft thuisgehaald.. 
 
Heden behaagde het de Heer uit ons midden weg te nemen 
 
Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen... 
 
Heden is, na actief en intens te hebben geleefd in de volle overtuiging van haar Heer en Heiland, overleden 
 
Heden is verheven tot heerlijkheid.. 
 
  



Heden heeft de Heer uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs 
 
Heden nam de Heer in Zijn eeuwige heerlijkheid tot Zich 
 
Hij geloofde vast in eeuwig geluk. Dat mag zijn deel zijn, nu zijn lichaam gestorven is. Met hem vertrouwend in Gods 
goedheid laten wij u weten dat van ons is heengegaan, onze lieve broer\ 
 
In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God toe 
 
In de rotsvaste overtuiging in een leven na de dood en in de wetenschap dat zij terugkeert naar haar Schepper en 
Verlosser is overleden 
 
In de zekerheid van zijn geloof is overleden.. 
 
In gelovig vertrouwen, dat hij nu thuis is bij zijn en onze God, geven wij u kennis van het overlijden van.. 
 
In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen is van ons heengegaan 
 
In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is overleden 
 
In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen 
 
In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heer uit ons midden weg te nemen 
 
Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen 
 
Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden 
 
Na een arbeidzaam leven, heeft de hemelse Vader tot Zich genomen 
 
Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en vertrouwen van ons 
heengegaan 
 
Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overleden 
 
Na een intens, krachtig en bewogen leven heeft God tot Zich genomen 
 
Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen 
 
Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid heeft de Heer plotseling tot Zich genomen 
 
Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het geloof in Gods erbarmen, van 
ons heengegaan 
 
Na een periode vol angst en een klein beetje hoop, is door de Heer thuis gehaald Zijn kind, mijn lieve man, onze vader 
en opa 
 
Na een welbesteed leven, in dienst van God en de medemens, is in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons 
heengegaan 
 
Nu zij haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen is zij opgenomen in de heerlijkheid des 
Heeren. … (datum) is overleden 
 
Onverwacht heeft God tot Zich geroepen 
 
Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen 
 
Op Zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen 
 



Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in volle overgave is 
overgaan naar Gods Rijk 
 
Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen 
 
Wij hebben aan Gods liefde moeten toevertrouwen 
 
 
Bijvoeglijke naamwoorden 
Allerliefste, altijd belangstellende, betrokken, bevlogen, bewonderenswaardige, bijzondere, dappere, diepgelovige, 
dierbare, eigenzinnige, fantastische, geliefde, genereuze, geweldige, innig geliefde, inspirerende, krachtige, 
levenslustige, lieve, markante, onvergetelijke, onvervangbare, originele, super trotse, trouwe, unieke, zeer geliefde, 
zorgzame. 


