
1 Op . . - . . 20 . . is overleden 

2 Op . . - . . 20 . . is op . . -jarige leeftijd overleden 

3 Heden is van ons heengegaan / overleden 

4 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, van ons heengegaan / overleden 

5 Heden is op . . -jarige leeftijd van ons heengegaan / overleden 

6 Heden is door een (ernstig) ongeluk van ons weggenomen 

7 Na intens te hebben geleefd is van ons heengegaan 

8 Na een actief leven heeft afscheid van ons genomen 

9 Tot ons groot verdriet is van ons heengegaan 

10 Tot ons aller droefheid is overleden 

11 Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het (plotseling) overlijden van 

12 Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat van ons is heengegaan 

13 Diep geschokt geven wij u kennis van het (plotseling) overlijden van 

14 Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem/haar lief waren is vredig ingeslapen/van ons heengegaan 

15 Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, na een werkzaam leven waarin verdriet hem/haar niet bespaard is 

gebleven, (geheel onverwacht) van ons is heengegaan 

16 Dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u met droefheid kennis dat (toch nog 

onverwacht) van ons is heengegaan 

17 Na een liefdevolle verpleging/verzorging in . . . . . . . . is van ons heengegaan 

18 Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan 

19 Na een korte ziekte is overleden 

20 Na een dapper gedragen lijden is (toch nog onverwacht) van ons heengegaan 

21 Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan 

22 Dankbaar dat hij/zij uit zijn/haar lijden is verlost delen wij u mede dat van ons is heengegaan 

23 Dankbaar voor wat hij/zij voor ons is geweest en dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u 

kennis dat van ons is heengegaan 

24 Wij zijn diep bedroefd door het onverwacht heengaan van 

25 Met diepe droefheid geven wij u kennis dat (geheel onverwacht) van ons is heengegaan 

26 Met diepe droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van ons 

is heengegaan 

27 Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van 

28 Bedroefd geven wij u kennis dat (geheel onverwacht) van ons is heengegaan 

29 Bedroefd, maar met vele mooie/goede herinneringen, hebben wij afscheid moet nemen van 



30 Bedroefd, maar dankbaar dat zij / hij zo lang bij ons is mogen blijven, geven wij u kennis dat, (na een langdurige 

en liefdevolle verzorging in . . . . . . . .,) van ons is heengegaan 

31 Bedroefd geven wij u kennis dat, na een geduldig/moedig gedragen 

lijden, toch nog onverwacht van ons is heengegaan 

32 Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor de goede herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van 

33 Bedroefd (om het afscheid), maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, geven wij u 

kennis van het overlijden van 

34 Diep bedroefd, maar dankbaar dat hij / zij zo lang in ons midden heeft mogen zijn, geven wij u kennis dat (zacht en 

kalm) van ons is heengegaan (is ingeslapen) 

35 Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij / zij voor ons heeft betekend en gedaan, geven wij u kennis 

dat, (na een langdurige ziekte), toch nog onverwacht van ons is heengegaan 

36 Na een gelukkig huwelijk van . . jaar geef ik u, mede namens mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 

kennis van het overlijden van 

37 Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te moeten delen dat 

38 Na een welbesteed leven is, voor ons (nog vrij) onverwacht, van ons heengegaan 

39 Na een werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor zijn/haar gezin, is van ons heengegaan 

40 Na een blijmoedig gedragen lijden is in volle overgave aan zijn / haar Heer, van ons heengegaan 

41 De Here / Heere / HEERE nam heden tot Zich, voor ons geheel onverwacht 

42 De Heer nam tot Zich 

43 God heeft tot Zich genomen 

44 Mijn . . . . . . . . en onze . . . . . . . . werd na een ernstige ziekte door de Heere van ons weggenomen. 

45 In zijn/haar Heer en Heiland is heden ontslapen 

46 De Heere nam heden van onze zijde weg 

47 Het behaagde de Heere heden van ons weg te nemen 

48 Na een te kort leven hebben wij afscheid moeten nemen van 

49 Als een ontluikende bloem, die te vroeg geplukt is, is van ons heengegaan/overleden 

50 In de bloei van een nog zo jong leven is, omringd door hen die van hem/haar hielden, van ons heengegaan (is 

ingeslapen) 

51 In hechte verbondenheid met elkaar hebben wij, voor ons veel te vroeg, afscheid (moeten nemen) genomen van 

52 Na een liefdevolle verpleging in het . . . . . . . . ziekenhuis te . . . . . . . . is, op . . 20 . . na een moeilijke (en oneerlijke 

strijd) van . . dagen, van ons heengegaan 

53 Wij zijn heel verdrietig dat . . . . . . . . na . . dagen op . . . . . . . . 20 . . is ingeslapen. Je hebt ons in de afgelopen tijd 

zoveel gegeven, wij zullen altijd van je blijven houden. 

54 (Geheel) onverwacht ben jij ingeslapen 



55 Wij zijn heel verdrietig dat . . . . . . . . plotseling is ingeslapen. Je hebt ons in deze korte tijd zoveel gegeven, wij 

zullen altijd van je blijven houden. 

 


