1. Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan…
2. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van…
3. Na alle fijne jaren die we samen met hem/haar mochten beleven, hebben we
geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van…
4. Intens verdrietig zijn wij, nu wij afscheid hebben moeten nemen van…
5. Tot ons groot verdriet is toch nog onverwacht van ons heengegaan…
6. Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend werd door inzet en
hartelijkheid voor allen die hem/haar lief waren, overleden…
7. Dankbaar dat hij/zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat toch
nog
onverwacht van ons is heengegaan…
8. Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en
liefde
is plotseling van ons heengegaan…
9. Gekomen tot de leeftijd der sterken is toch nog onverwacht van ons
heengegaan…
10. Heden overleed zacht en kalm...
11. Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn/haar liefde en zorgen, zijn wij nu verdrietig
dat
van ons is heengegaan…
12. Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij/zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van…
13. Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van…
14. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis van het heengaan van…
15. Bedroefd laten wij u weten dat na een noodlottig ongeval is overleden…
16. Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem/haar verdere pijn bespaard is gebleven,
laten wij u weten dat na een kortstondige ziekte is overleden…

17. Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit zijn/haar lijden is verlost, geven wij u
kennis van het overlijden van…
18. Na een geduldig en dapper gedragen ziekte is, gesterkt door het H. Sacrament
der Zieken, van ons heengegaan... Hij/zij werd liefdevol verzorgd in verpleeghuis
... te ...
19. Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane
behandelingen is nu toch overleden…
20. Intens bedroefd om zijn/haar afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat
hij/zij
tijdens zijn/haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat
na een langdurige ziekte van ons is heengegaan…
21. Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij deze strijd niet kunnen
winnen.
Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van…
22. Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn/haar lijden nu een einde gekomen is,
delen
wij u mede dat na een langdurige ziekte, die hij/zij op een bewonderenswaardige
wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan…
23. Na een kortstondige ziekte is, tot onze grote droefheid, van ons heengegaan…
24. Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit
samen voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve… Wij zullen je missen.
Heden is van ons heengegaan...
25. Omringd door allen die hem/haar lief waren is, na een langdurige en met moed
gedragen ziekte, van ons heengegaan…
26. Nadat wij … jaar/lange tijd voor hem/haar hebben mogen zorgen, is tot ons groot
verdriet uit ons midden weggenomen…
27. Heden overleed thuis in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving, na een langdurige
ziekte, omringd door allen die hem/haar lief waren…
28. Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld is na een
kortstondige ziekte van ons heengegaan…
29. Moegestreden is in zijn/haar Heer ontslapen…

30. Vol levenslust en overlopend van goede bedoelingen, heb jij je eigen eenzame
strijd gestreden. Helaas kon jij onze uitgestoken hand niet accepteren. Wij nemen
nu
afscheid van...
31. …dag heeft ….. besloten zijn/haar eigen weg te gaan.
Een weg die hem/haar meer en meer vertrouwd voorkwam en hem/haar
uiteindelijk
de rust en stilte bracht waar hij/zij zo naar verlangde. Wij zijn verdrietig dat hij/zij
er
niet meer is, maar respecteren zijn/haar keuze.
32. Indien u door omstandigheden geen persoonlijke kennisgeving mocht ontvangen,
gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen.
33. Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van …..
34. Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat,
geven wij u kennis van het heengaan van …..
35. Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven,
geven wij u kennis van het overlijden van …..
36. Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij-zij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van …..
37. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem-haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis van het toch nog onverwachte heengaan
van ….
38. Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij-zij afscheid van ons had genomen,
overleed in alle rust …..
39. Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem-haar mochten ontvangen,
delen wij u mede dat, moe en verlangend naar het einde, van ons is heengegaan
…..
40. Bedroefd om zijn-haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van
hem-haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat, na te zijn voorzien van het
Heilig Sacrament der Zieken en in volle overgave aan de Heer, vredig van ons is
heengegaan …..
41. Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en
daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, delen wij u mede dat van
ons is heengegaan …..

42. Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en
kalm, van ons heengegaan …..
43. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet delen wij u mede dat voor ons veel
te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan …..
44. Na een oneerlijke strijd, maar moedig gedragen lijden, is tot onze diepe droefheid
toch nog onverwacht heengegaan …..
45. Tot onze grote ontsteltenis is voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht
heengegaan …..
46. Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, delen wij
u mede dat in alle rust van ons is heengegaan …..
47. Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons
heengegaan …..
48. Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in verpleeghuis ………. is heel rustig
ingeslapen …..
49. Dankbaar dat hij zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het
verlies, geven wij u kennis van het heengaan van …..
50. Na een arbeidzaam leven is geheel onverwacht van ons heengegaan …..
51. Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet delen wij u mede dat, ten gevolge
van een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is
heengegaan …..
52. Verslagen delen wij u mede dat, ten gevolge van een noodlottig ongeval, van ons
is weggenomen …..
53. Met grote droefheid delen wij u mede dat, na een kortstondige ziekte, van ons is
heengegaan …..
54. Na een liefdevol en werkzaam leven is heden, na een lange tijd van hoop en
vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan …..
55. Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en liefs dat hij/zij ons altijd
gaf, hebben wij afscheid moeten nemen van …..
56. Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft
omringd, geven wij u kennis van het heengaan van …..

57. Nadat er aanvankelijk nog hoop was, bleek zijn/haar strijdlust en moed tenslotte
niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem/haar heeft getroffen. Met veel
verdriet delen wij u mede dat van ons is heengegaan …..
58. Met groot verdriet, maar ook vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij
zijn/haar strijd heeft gestreden, delen wij u mede dat zacht en kalm van ons is
heengegaan .….
59. Verbijsterd en intens verdrietig delen wij u mede dat, door een tragisch ongeval,
uit ons midden is weggenomen …..
60. Met gevoelens van weemoed, maar ook met grote dankbaarheid in ons hart voor
alles wat hij/zij voor ons is geweest / heeft betekend, moeten wij u mededelen dat
voor altijd is ingeslapen / van ons is heengegaan …..
61. Op …..dag <datum> is geheel onverwacht overleden …..
62. In de leeftijd van .. jaar is van ons heengegaan …..
63. Met respect voor zijn beslissing die hij/zij zelf heeft genomen, geven wij diep
geschokt
kennis van het overlijden van mijn/onze .....
64. Het was helaas zijn eigen wens.
65. Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet overleden/van ons
heengegaan mijn/onze.....
66. Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ....
67. In zijn/haar wanhoop koos hij/zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor
deze weg.
Naast verdriet is plaats voor respect.
68. Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn/onze…..
69. Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…..
70. ..... (naam) is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen
keuze
gemaakt.

