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Tekstregels Rouwcirculaire - Algemeen
01

Heden overleed…

02

Thuis is overleden…

03

[ Naam ] ……… is dood.

04

Zo maar uit ons leven...

05

In liefde gedenken wij...

06

Mijn liefste is gestorven.

07

Vandaag is rustig weggegleden uit het leven…

08

In alle rust is overleden…

09

Strijdbaar tot het einde overleed…

10

Heden verloren wij onze geliefde…

11

Plotseling is niet meer in ons midden…

12

Wij treuren om het verlies van…

13

Wij nemen afscheid van…

14

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van...

15

Langzaam gleed hij/zij van ons weg…

16

Wij hebben afscheid moeten nemen van…

17

[ Naam ] is aan zijn laatste reis begonnen.

18

Groot is het verdriet na het overlijden van…

19

Onze lieve [ Naam ] heeft het aardse leven verruild voor het eeuwige.

20

Vandaag is rustig en kalm ingeslapen…

21

De poort van de dood is gepasseerd.

22

In zijn/haar slaap is rustig overleden…

23

Thuis is rustig in zijn/haar slaap overleden…

24

Wij betreuren het overlijden van…

25

Volkomen onverwacht is ons ontvallen…

26

Wij laten u weten dat op [ dag datum ] is overleden…
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27

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen…

28

Bij het opgaan van de zon overleed…

29

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

30

Onze lieve [ Naam ] is vredig uit ons midden weggegleden.

31

Met liefde hebben wij afscheid genomen van…

32

Woorden schieten tekort na het overlijden van…

33

Op ...-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen…

34

Op een stralende lentedag ging van ons heen…

35

In zijn/haar …-ste levensjaar is onverwacht overleden…

36

In de schemering van zijn/haar leven is rustig weggegleden…

37

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.

38

Wij hebben mijn/onze [ vader/moeder/… ] moeten loslaten.

39

Wij zijn ontroerd door het overlijden van dierbare…

40

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt…

41

Plotseling weg uit ons leven…

42

Veel te snel is er een einde gekomen aan het leven van…

43

Vandaag heeft op waardige wijze afscheid genomen van het leven…

44

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van…

45

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van…

46

Moegestreden heeft [ Naam ] de regie uit handen moeten geven.

47

Veel te vroeg, is omringd door liefde, overleden onze kanjer…

48

Met liefde hebben wij afscheid genomen van…

49

In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden…

50

In besloten kring hebben wij afscheid moeten nemen van…

51

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van…

52

Geheel op zijn/haar eigen wijze is [ Naam ] stilletjes van ons heengegaan…

53

Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden…

54

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden…
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55

Vandaag overleed, na een gelukkig huwelijk van … jaar, mijn innig geliefde…

56

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan…

57

Na een schitterend leven is overleden…

58

Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.

59

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen…

60

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van…

61

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan…

62

Na een mooi en liefdevol afscheid is op [ dag / datum ] overleden…

63

Na een rijk en schilderachtig leven begint [ Naam ] aan zijn/haar laatste reis.

64

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan…

65

Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden…

66

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van…

67

Na jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van…

68

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld…

69

Na een goed leven en een korte strijd, hebben wij afscheid genomen van…

70

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, in zijn/haar vertrouwde
omgeving overleden…

71

Na een leven vol van energie is, op zeer hoge leeftijd, van ons heengegaan…

72

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede.

73

Na een intens en bewogen leven is, te midden van zijn/haar dierbaren, overleden…

74

Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan…

75

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werden, is rustig
ingeslapen…

76

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden…

77

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden…

78

Na zijn/haar levensbalans te hebben opgemaakt, is (vredig)
van ons heengegaan…

79

Na een voltooid leven heeft [ Naam ] afscheid van ons genomen.

80

Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan…
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81

Na een waardevol en intensief leven hebben wij, in alle rust,
liefdevol afscheid kunnen nemen van…

82

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

83

Na een leven van opbouwen, aandacht en overgave is, in alle rust, overleden…

84

Na een lang en blijmoedig leven is, te midden van zijn/haar kinderen en kleinkinderen,
rustig ingeslapen/overleden…

85

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan…

86

Na een periode van afnemende vitaliteit is, toch nog onverwacht, overleden…

87

Na een paar moeilijke maanden is in volle berusting (en grote tevredenheid over een
goed en lang leven) ingeslapen…

88

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op [ datum ]
vredig ingeslapen…

89

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en
gelukkig leven is vredig ingeslapen…

90

Op indrukwekkende wijze heeft [ Naam ] afscheid genomen van zijn/haar dierbaren…

91

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. Onverwacht heb je ons voorgoed
verlaten.

92

Op [ datum ] is [ Naam ] zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis
geworden.

93

Rustig en gesteund door zijn/haar kinderen en kleinkinderen is op ...-jarige leeftijd
ingeslapen onze…

94

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling overleden…

95

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van…

96

Rustig en heel natuurlijk is in zijn/haar slaap overleden…

97

Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig overleden…

98

Er is een einde gekomen aan het leven van…

99

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen…

100

Verlangend naar het einde is, zacht en kalm, van ons heengegaan…

101

Totaal onverwacht en veel te vroeg is zomaar uit ons leven verdwenen…

102

Op ......dag [ datum ] is geheel onverwacht overleden…

103

Op de leeftijd van ... jaar is van ons heengegaan / is overleden…
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104

Op ...-jarige leeftijd is, zonder lijdensweg / ziekbed, plotseling overleden…

105

Op [ datum ] is mijn/onze [ Naam ] over de drempel van de dood gegaan.

106

In de vroege ochtend van [ datum ] heeft mijn/onze [ Naam ] voorgoed rust gevonden.

107

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen…

108

Te midden van familie en vrienden is overleden…

109

Te midden van zijn/haar gezin dat [ Naam ] zo lief was en dat hij/zij altijd met veel zorg
en toewijding omgaf, is overleden…

110

Te midden van allen die hem/haar lief waren, is rustig ingeslapen…

111

Tijdens de uitoefening van zijn/haar geliefde sport is plotseling overleden…

112

Omringd door liefde heeft hij/zij zijn/haar ogen voorgoed gesloten.

113

Omringd door de mensen die hem/haar het meest nabij waren, is overleden…

114

Toch nog onverwacht heeft mijn/onze lieve [ Naam ] het tijdelijke vaarwel gezegd en
het eeuwige omarmd. Wij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg.

115

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die hij/zij ons geschonken heeft,
delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden…

116

Hij/zij had nog zoveel plannen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht
is ons ontvallen…

117

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel
onverwacht, afscheid moeten nemen van…

118

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen,
is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van…

119

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid,
hebben wij afscheid moeten nemen van…

120

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met
verdriet afscheid van…

121

Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar
laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden…

122

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde vrouw/man, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze dierbare vader/moeder…

123

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van…

124

Geheel onverwacht is, op veel te jonge leeftijd, van ons heengegaan…

125

Voorbereid op zijn/haar afscheid, maar ongelofelijk verslagen om de grote leegte die
[Naam] nu al achterlaat, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van…
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126

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar
zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, geven wij
kennis van het overlijden van…

127

Zacht, kalm en voldaan, is omringd door zijn/haar geliefden, van ons weggegleden…

128

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat hij/zij zijn/haar leven
met ons deelde.

129

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij.

130

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet, nu wij afscheid moeten
nemen van…

131

Voor zover we konden, zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je los laten…
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Tekstregels Rouwcirculaire - Dankbaar
132

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij/zij tijdens
zijn/haar leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan…

133

Dankbaar voor het leven dat hem/haar gegeven is, geven wij u kennis, dat op …-jarige
leeftijd is overleden…

134

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven
wij u kennis dat, moe en verlangend naar het einde, is heengegaan…

135

Dankbaar voor de mooie jaren die hij/zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid
moeten nemen van…

136

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft gekregen in zorgcentrum
[ Naam ], delen wij u mede dat (zacht en kalm) van ons is heengegaan…

137

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij/zij ons tijdens zijn/haar leven heeft
omringd en dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u
kennis dat, na een kortstondige ziekte, van ons is heengegaan…

138

Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het
verlies geven wij u kennis van het heengaan van…

139

Dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft willen zijn, nemen wij bedroefd afscheid
van…

140

Wij zijn ontroerd door het overlijden van…

141

Wij voelen ons verslagen door het plotselinge overlijden van…

142

Met stomheid geslagen en verscheurd van verdriet laten wij weten dat is overleden…

143

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van…

144

Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van…

145

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen onverwachte overlijden
van…

146

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van…

147

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van…

148

Met gevoelens van machteloosheid en diep verdriet geven wij u kennis van het
overlijden van…

149

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, voor ons veel te
vroeg en geheel onverwacht, is heengegaan / is overleden…

150

Met machteloosheid en intens verdriet, geven wij u kennis van het overlijden van…
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151

Tot onze grote ontsteltenis is, voor ons veel te vroeg en geheel
onverwacht, van ons heengegaan / overleden…

152

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald.
Wij hebben onverwacht afscheid moeten nemen van…

153

Volledig verslagen blijven wij achter na het onverwachte overlijden van…

STEEHOUWER® Uitvaartverzorging NBO B.V. Sinds 1931
Correspondentie-adres:
Postbus 4133
3006 AC ROTTERDAM

Copyright ©

Telefoon 010 - 4 123 755
dag en nacht
info@steehouweruitvaart.nl
www.steehouweruitvaart.nl

Gediplomeerd en Gecertificeerd
Houder Keurmerk Uitvaartzorg
Erkend Lid BGNU
K.v.K. Rotterdam 24245216

STEEHOUWER®
UITVAARTZORG
Sinds 1931

Tekstregels Rouwcirculaire - Verdrietig
154

Verdrietig zijn wij na het verlies van…

155

Verdrietig nemen wij afscheid van…

156

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van…

157

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van…

158

Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan onze…

159

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van…

160

Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van…

161

Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is
overleden…

162

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve [ Naam ] is overgegaan in
dierbare herinneringen.

163

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben,
stellen wij u op de hoogte van het overlijden van…

164

Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde,
geven wij u kennis van het overlijden van…

165

Overmand door verdriet en diep geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van…

166

Intens verdrietig nemen wij afscheid van…

167

Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van…

168

Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van…

169

Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van…

170

In stil verdriet nemen wij afscheid van…

171

Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van…

172

Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van…

173

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van…

174

Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van…

175

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van…

176

Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u
kennis van het overlijden van…

STEEHOUWER® Uitvaartverzorging NBO B.V. Sinds 1931
Correspondentie-adres:
Postbus 4133
3006 AC ROTTERDAM

Copyright ©

Telefoon 010 - 4 123 755
dag en nacht
info@steehouweruitvaart.nl
www.steehouweruitvaart.nl

Gediplomeerd en Gecertificeerd
Houder Keurmerk Uitvaartzorg
Erkend Lid BGNU
K.v.K. Rotterdam 24245216

STEEHOUWER®
UITVAARTZORG
Sinds 1931

177

Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu
wij afscheid moeten nemen van…

178

In stil en diep verdriet, maar ook in dankbaarheid namen wij afscheid van…

179

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met
veel verdriet afscheid van…

180

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop [Naam]
zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van…

181

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij
geheel onverwacht afscheid moeten nemen van…

182

Heel verdrietig en vol ongeloof geven wij kennis dat heel rustig is ingeslapen…

183

Nog volop in het leven en bruisend van energie, hebben wij met intens verdriet, geheel
onverwacht afscheid moeten nemen van…

184

Tot ons groot verdriet is tijdens zijn/haar vakantie in [ Land ] geheel onverwacht
overleden…

185

Tot ons onuitsprekelijk verdriet is overleden…

186

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan…
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Tekstregels Rouwcirculaire - Bedroefd
187

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van…

188

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van…

189

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem/haar zo lang mochten behouden, geven wij u
kennis dat, in alle rust, van ons is heengegaan/overleden…

190

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven
wij u kennis van het heengaan/overlijden van…

191

Bedroefd, maar dankbaar voor zijn/haar goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van

192

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan

193

Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach op zijn/haar lippen, tevreden
terugkijkend van ons is heengegaan…

194

Heel bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar dat [ Naam ] in zijn/
haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van…

195

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die hij/zij in ons leven
heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden…

196

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van…

197

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij/zij was en wat hij/zij voor ons en vele
anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van…

198

Diep bedroefd, maar vervuld van dankbare herinneringen, geven wij kennis van het
overlijden van…

199

Diep te neergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van…

200

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

201

Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in zorgcentrum [ Naam ] is heel rustig van
ons heengegaan/ overleden…

202

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in zorgcentrum
[ Naam ] delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden…
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Tekstregels Rouwcirculaire - Ziekbed
203

Na een kortstondig ziekbed is overleden...

204

Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden…

205

Na een kortstondig, maar hevig ziekbed is overleden…

206

Na een korte periode van ziek zijn, is overleden…

207

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van…

208

Na fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan…

209

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel is, tot ons groot verdriet, overleden

210

Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van…

211

Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van…

212

Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons
heengegaan…

213

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane
behandelingen is van ons heengegaan…

214

Na een moedige, maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan…

215

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden…

216

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan…

217

Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden…

218

Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan…

219

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen…

220

Na een rijk gevuld, lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen…

221

Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan…

222

Na een leven geleefd te hebben op zijn/haar eigen wijze is, toch nog onverwacht
overleden…

223

Na een kortstondig ziekbed is, na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken,
overleden…

224

Na een ziekbed van enige [weken / maanden / jaren] is, na te zijn bediend, overleden…

225

Na een geduldig gedragen lijden, heeft hij/zij bewust afscheid van ons genomen…
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226

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd
van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons heengegaan…

227

Vol bewondering voor de wijze waarop [ Naam ] met zijn/haar ziekte is omgegaan,
hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van…

228

Na bijna [...] weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid
moeten nemen van…

229

Na een langdurig en moedig gedragen lijden is, toch nog onverwacht, zacht en kalm
van ons heengegaan…

230

Na een gelukkig leven, waaronder […] gelukkige huwelijksjaren is, door een
kortstondige, meedogenloze ziekte, een einde gekomen aan het leven van…

231

Aan een veel te kort leven is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen.

232

Aan het einde van een goed en lang leven is, na een waardig gedragen ziekte,
overleden…

233

Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft [ Naam ] de oneerlijke strijd toch moeten
opgeven. Vandaag hebben wij afscheid van hem/haar moeten nemen.

234

Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft [ Naam ] moeten capituleren voor een niet
te beïnvloeden progressieve ziekte. Woorden schieten tekort voor het verlies van…

235

Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet
kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van…

236

Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen.
Helaas heeft [ Naam ] de laatste strijd moeten opgeven.

237

Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die zijn/haar
lichaam van binnen uit ondermijnde. Op …dag [ datum ] overleed…

238

Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen, stierf op ..-jarige
leeftijd onze...

239

Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam [ Naam ] een crisis te
boven. Echter deze keer niet. Wij verloren onze…

240

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig
van ons heengegaan…

241

Tot ons groot verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden

242

Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig
dat is overleden…

243

Tot onze groot verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde
gekomen aan het leven van…

244

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder
lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van…

STEEHOUWER® Uitvaartverzorging NBO B.V. Sinds 1931
Correspondentie-adres:
Postbus 4133
3006 AC ROTTERDAM

Copyright ©

Telefoon 010 - 4 123 755
dag en nacht
info@steehouweruitvaart.nl
www.steehouweruitvaart.nl

Gediplomeerd en Gecertificeerd
Houder Keurmerk Uitvaartzorg
Erkend Lid BGNU
K.v.K. Rotterdam 24245216

STEEHOUWER®
UITVAARTZORG
Sinds 1931

245

Omringd door zijn/haar dierbaren is, na een moedige strijd, vredig heengegaan…

246

In de wetenschap dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, is overleden…

247

Op [ datum ] is tot ons verdriet, na een kortstondige maar ernstige ziekte, rustig
overleden…

248

Aan het einde van zijn/haar …-ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd
werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden…

249

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft [ Naam ] de strijd niet kunnen winnen. Na
alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van…

250

Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen
toch nog enkele jaren extra van het leven te mogen genieten, hebben wij helaas, veel
te vroeg, afscheid moeten nemen van…

251

Constant vechtend voor het leven is, na een moeizame strijd, op [ datum ] een einde
gekomen aan het leven van…

252

Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en
daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het
overlijden van…

253

Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met
zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van…

254

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u
mede dat is overleden…

255

Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, stellen
wij u in kennis van het overlijden van…

256

Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist
te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van…

257

Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft
gestreden, hebben wij afscheid moeten nemen van…

258

Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de
ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze…

260

Met het respect dat [ Naam ] heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de
afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden…

261

Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar
vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens
en veel bewogen leven, rustig is heengegaan onze…

262

Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten
ontvangen, geven wij u kennis dat plotseling is heengaan…
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263

Stil van verdriet, maar vol bewondering voor de kracht waarmee hij/zij
zijn/haar ziekte heeft bevochten, is rustig en in onze aanwezigheid overleden onze…

264

Hoewel wij wisten dat [ Naam ] ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog
onverwacht. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van…

265

Nadat er aanvankelijk nog hoop was, bleek zijn/haar strijdlust en moed niet
opgewassen tegen de slopende ziekte die hem/haar heeft getroffen. Met veel verdriet
geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van…

266

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

267

Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is
omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van…

268

Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die [ Naam ] heeft
geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat, in zijn/haar vertrouwde
omgeving is ingeslapen/overleden…

269

Tot ons groot verdriet is, na een fatale ziekte, rustig ingeslapen/overleden…

270

Tot ons groot verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid, heel rustig
van ons heengegaan…

271

In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen…

272

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies
geven wij u kennis van het heengaan van…

273

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven
wij u kennis van het heengaan/overlijden van…

274

Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het
overlijden van…

275

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid
mochten ervaren, delen wij u mede dat, omringd door zijn/haar kinderen, is
overleden…

276

Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor het leven dat wij
met hem/haar mochten delen, is, na een blijmoedig gedragen lijden van ons
heengegaan…

277

Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem/haar bespaard
is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden…

278

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden een einde is gekomen, delen wij u mede
dat, na een langdurig ziekbed -dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft
gedragen- van ons is heengegaan…
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279

Bedroefd, maar met grote bewondering voor het optimisme tijdens
de strijd tegen zijn/haar ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van…

280

Tot onze droefenis is, na een kortstondig en moedig gedragen
lijden, van ons heengegaan…

281

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed, is
overleden…

282

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden van ons is
heengegaan…

283

Diep ontroerd door de moed en de kracht waarmee [ Naam ] tot het laatst heeft
gevochten om bij ons te blijven en intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft
betekend, hebben wij afscheid genomen van…

284

Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die
hij/zij op een positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is
heengegaan…

285

Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan…
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Tekstregels Rouwcirculaire - Euthanasie
286

Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging, gekozen wijze is, op [ datum ] overleden…

287

Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat
[Naam] nu de rust heeft gevonden waar hij/zij zo naar verlangde.

288

Na een zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog
enkele maanden langer van het leven te mogen genieten, is op een door hem/haar zelf
uit overtuiging gekozen wijze overleden…

Tekstregels Rouwcirculaire - Ongeval
289

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen…

290

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen…

291

Tijdens het uitoefenen van zijn/haar werk is een noodlottig ongeluk [ Naam ] fataal
geworden.

292

Verslagen geven wij u kennis dat, ten gevolge van een noodlottig ongeval, van ons is
weggenomen…

293

Onwezenlijk, oneerlijk en niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval zijn wij [ Naam ]
kwijtgeraakt.

294

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat, na een noodlottig ongeval, van
ons is heengegaan…

295

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval, uit ons
midden is weggenomen…

296

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis dat, ten gevolge van
een noodlottig ongeval, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan…

297

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch ongeval, uit ons
midden is weggenomen…

298

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat, bij een noodlottig ongeval in
[ Plaats ] om het leven is gekomen…

299

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig ongeval, om het leven
gekomen…

300

Een noodlottig ongeval heeft een voortijdig einde gemaakt aan het leven van…

301

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven (weg)gerukt…

302

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is, na een tragisch
ongeluk uit ons leven gerukt…
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Tekstregels Rouwcirculaire – Zelfdoding
303

Met respect voor zijn/haar beslissing die [ Naam ] zelf heeft genomen, geven wij diep
geschokt kennis van het overlijden van…

304

Het was helaas zijn eigen wens.

305

Vast besloten om niet meer verder te leven is, tot ons groot verdriet, overleden…

306

Hij / Zij / [ Naam ] verkoos zijn/haar eigen weg te gaan…

307

In zijn/haar wanhoop koos [ Naam ], op een moment van diepe eenzaamheid, voor
deze weg. Naast verdriet is plaats voor respect.

308

Na een moeilijke periode heeft [ Naam ] afscheid van het leven genomen.

309

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Met respect gedenken wij…

310

[ Naam ] is er niet meer. Op zoek naar verlossing heeft hij/zij zijn/haar eigen keuze
gemaakt.
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Tekstregels Rouwcirculaire - Religieus
311

Heden is verheven tot heerlijkheid…

312

De Here heeft tot Zich genomen…

313

Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen…

314

In de Vrede van Christus overleed…

315

In de zekerheid van zijn/haar geloof is van ons heengegaan…

316

In dankbaarheid, vertrouwen wij aan God toe…

317

Wij hebben aan Gods liefde toevertrouwd / moeten toevertrouwen…

318

God heeft thuisgehaald…

319

Heden is in volle overgave van het geloof ontslapen…

320

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen/genomen…

321

De Here heeft uit ons midden tot Zich genomen…

322

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat, is van ons
heengegaan…

323

Na een leven vol liefde, goedheid en hartelijkheid, is door de Here plotseling tot Zich
genomen…

324

Verdrietig, maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u
mede dat, in volle overgave, is overgaan naar Gods Rijk…

325

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle overtuiging van zijn/haar
Heer en Heiland ontslapen…

326

Met droefheid geven wij u kennis dat, door zijn Schepper tot het Eeuwig Leven is
geroepen…

327

Na een bewogen leven is, in groot Godsvertrouwen, heengegaan…

328

Na een leven, rijk aan zegeningen, is door God tot Zich geroepen…

329

Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich geroepen…

330

Met intens verdriet namen wij kennis dat, God tot Zich heeft genomen…

331

In de rotsvaste overtuiging in een leven na de dood en in de wetenschap dat [ Naam ]
terugkeert naar haar/zijn Schepper en Verlosser is rustig ingeslapen…

332

Na een welbesteed leven in dienst van God en de medemens, is,
in gelovig vertrouwen op de Heer, van ons heengegaan…
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333

Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle
zekerheid des geloofs…

334

Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid tot Zich…

335

Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de Here tot Zich genomen…

336

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn (moegestreden) kind…

337

Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons midden weg te nemen…

338

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op de nieuwe morgen, is van ons
heengegaan…

339

Op [datum] is afgereisd naar het Eeuwige Oosten…

340

Heden is opgenomen in een Hoger Leven…

341

Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn/haar Vader…

342

In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het de Heere uit ons midden weg te
nemen…

343

In gelovig vertrouwen, dat [ Naam ] nu thuis is bij zijn/haar en onze God, geven wij u
kennis van het overlijden…

344

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar met een dankbare herinnering aan de liefde die
hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat, in het volle vertrouwen op zijn/haar
Heer en Heiland van ons is heengegaan…

345

Vertrouwend dat zijn/haar leven in Gods hand geborgen is, overleed…

346

Heden werd, in alle rust en zekerheid van het geloof, door God tot Zich genomen …

347

Na een intens, krachtig en bewogen leven, is door God tot Zich genomen…

348

Nu [ Naam ] zijn/haar lijdensweg van de laatste tijd op aarde heeft mogen beëindigen,
is hij/zij opgenomen in de heerlijkheid van de Heer. Op [ datum ] is overleden…

349

In Gods ontferming is opgenomen…

350

Met volledige overgave en vertrouwen in God is overleden…

351

Bedroefd, maar oprecht dankbaar voor wat hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons heeft
betekend, delen wij u mede dat [ Naam ] op ...-jarige leeftijd van ons is heengegaan en
zijn/haar rust heeft gevonden bij onze lieve Heer.

352

Wij zij intens verdrietig en diep geschokt dat de HEERE
plotseling uit ons midden heeft weggenomen…

353

In volle overgave aan God, de Almachtige, is in Christus, Gods Zoon, ontslapen…

354

Na een arbeidzaam leven, is door de hemelse Vader tot Zich genomen…
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355

De Eeuwige heeft hem/haar geroepen.

356

Vandaag is naar zijn/haar Vader gegaan…

357

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar (lange) leven voor ons en vele anderen heeft betekend,
delen wij u mede dat door God tot Zich is genomen…

358

Een vergevingsgezind, diep gelovig en trouw mens is van ons heengegaan.

359

Actief als hij/zij was en tot het laatste moment aanwezig is [ Naam ], gesterkt door
zijn/haar geloof, aan zijn/haar laatste reis begonnen.

360

Na een periode van steeds toenemende belemmeringen van lichaam en geest is, in het
geloof in Gods erbarmen, van ons heengegaan…

361

Na een blijmoedig en dapper leven, vol liefde en warmte voor anderen, is, in geloof en
vertrouwen, van ons heengegaan…
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Tekstregels Rouwcirculaire
- Heilig Sacrament der Zieken
362

Bedroefd delen wij u mede dat, voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken, van ons
is heengegaan…

363

Bedroefd om het heengaan, maar dankbaar voor al het goede dat wij van [ Naam ]
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…

364

Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, geven wij u
kennis dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is overleden…

365

Na een kortstondig ziekbed is, na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen,
ons in de dood voorgegaan…

366

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid
mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
omringd door zijn/haar kinderen is overleden…

367

Geveld door een zeer ernstige ziekte is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
(rustig) overleden…

368

Tot onze grote droefheid is, gesterkt door het H. Sacrament der Stervenden, rustig
heengegaan…

369

Gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, is [ Naam ] in vrede en volledige
overgave, de poort van de dood doorgegaan. / is ingeslapen…

370

Dankbaar voor het leven dat wij samen deelden is, na getroost en gesterkt te zijn door
het Heilig Sacrament van de Zieken, omringd door zijn/haar dierbaren overleden…
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Tekstregels Rouwcirculaire
- Aankondiging overledene
371

Dankbaar voor de, dikwijls gedurende vele jaren ondervonden vriendschap en
sympathie, neem ik, nu ik aan het eind van mijn leven ben gekomen, bij deze afscheid
van verwanten, vrienden en bekenden. Moge het u goed gaan.

372

Het is een groot voorrecht dankbaar op je leven te mogen terugzien en bewust afscheid
te hebben kunnen nemen van dierbaren en vrienden.

373

Nu de tijd gekomen is, wil ik familie en vrienden van harte bedanken voor hetgeen zij
voor mij hebben betekend. Het leven was boeiend door de vele snelle ontwikkelingen in
de wetenschap, techniek en maatschappij, vaak verbazingwekkend, maar dikwijls ook
verbijsterend. Het is voorbij. Aan alle lieve vrienden en familieleden een laatste groet.
Geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

374

Na een zeer bewogen leven heb ik deze wereld verlaten. Wat jullie rest zijn, naar ik
hoop, dierbare herinneringen.

375

Het leed is geleden. Als jullie dit lezen is mijn geest reeds onderweg naar het heelal.
Treur niet te lang. Ik heb een fantastisch leven gehad en jullie hebben goed voor mij
gezorgd. Neem de draad weer op en ga door. Maar sta af en toe even stil en draai je
om en geniet van het uitzicht en hetgeen reeds is bereikt. Wees tevreden en vervolg je
doel.

376

Na een langdurige, ongeneeslijke ziekte heb ik [ Naam ], na bijna … jaar huwelijk,
afscheid moeten nemen van mijn man/vrouw, kinderen, aangetrouwde kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

377

De boom is gevallen. Ik zal jullie missen. Toch dankbaar geef ik jullie kennis van mijn
overlijden.

378

Mijn laatste groet geldt voor hen die mij, in mijn onvolmaaktheid, hartelijkheid gaven en
liefhadden.

379

Familie, vrienden en bekenden: heden ben ik heengegaan. Mijn bestaan was, mede
dankzij uw aanwezigheid, een genoegen. Ik ben u daar erkentelijk voor. Het gaat u
goed.

380

Na een intens en liefdevol leven, dat in het teken stond van mijn man/vrouw, kinderen
en kleinkinderen, neem ik [ Naam ] vredig afscheid van alles en iedereen die
mij dierbaar waren.

381

Na een intens en liefdevol leven neem ik afscheid van iedereen die mij dierbaar was.

382

Omringd door liefde en dankbaar voor een boeiend leven, geef ik de Geest aan mijn
Schepper terug.
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383

Vanaf het moment dat ik geaccepteerd heb dat ik zou gaan
sterven is de mooiste tijd van mijn leven begonnen. Zekerheid
en rust zijn mijn deel geworden.

384

Dit leven, mij gegeven, was het waard te leven. Vrienden treur
niet, nu is het terug gegeven; drink er één op het leven, want het
heden lacht en de toekomst wacht.

385

Zonder afscheid van jullie te nemen, ben ik met stille trom vertrokken.

386

Tot mijn grote verdriet heb ik mijn fantastische leven op moeten geven.

387

Voor de lange wandeling over de korte plank heb ik het roer zelf in handen genomen
en ben van boord gegaan.
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Lieve, zorgzame, dierbare etc.
mijn bijzondere
mijn lieve
mijn allerliefste
mijn lieve zorgzame
mijn innig geliefde
mijn dierbare
mijn lieve en markante
mijn trouwe
mijn diepgelovige
mijn zeer geliefde
mijn bijzondere en erudiete
mijn onvergetelijke
mijn dappere
mijn levenslustige
mijn levenskameraad
mijn levensmaatje
mijn maatje
mijn echtgeno(o)t(e)
mijn partner

onze zorgzame
onze originele
onze bijzondere
onze inspirerende
onze betrokken
onze geweldige
onze genereuze
onze fantastische
onze lieve, zorgzame
onze pater/mater familias
onze markante
onze onvervangbare
onze eigenzinnige
onze unieke
onze krachtige
onze bevlogen
onze bewonderenswaardige
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Tekstregels - Persoonlijke mededeling
(Liever) geen bezoek aan huis.
[ Naam ] hield van bloemen.
[ Naam ] hield van rode rozen.
Graag alleen rode bloemen.
Vooral veel bloemen.
Bloemen in alle kleuren.
Geen bloemen
In plaats van bloemen wordt een donatie aan de Kankerbestrijding zeer gewaardeerd.
Een collectebus treft u aan bij het condoleanceregister.

Geen rouwkleding
Zwarte rouwkleding gewenst.
Geen donkere kleding
Kleed je informeel
Komt u bij voorkeur zoals u bent.
Graag feestelijke kleding.

Toespraken in overleg
(Liever) geen toespraken.
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Tekstregels - Geen rouwcirculaire ontvangen
Als er een rouwadvertentie wordt geplaatst, is het niet altijd duidelijk dat dit tevens een
uitnodiging is om de uitvaart bij te wonen. Ten overvloede kan men één van onderstaande
tekstregels aan de rouwadvertentie toevoegen:

1

Degenen die geen kennisgeving mochten ontvangen, hopen wij toch te bereiken met
deze advertentie.

2

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten, beschouwt u deze
aankondiging dan als zodanig.

3

Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze annonce als zodanig te
beschouwen.

4

Zij die geen rouwcirculaire / kennisgeving mochten ontvangen, gelieve deze
rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

5

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve deze aankondiging
als zodanig te beschouwen.

6

Indien u geen uitnodiging mocht ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

7

Zij die geen rouwkaart / rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als
uitnodiging beschouwen.

8

Zij die geen rouwkaart / rouwbrief hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging als
zodanig te beschouwen.

9

Als u geen rouwkaart heeft ontvangen, gelieve deze advertentie te beschouwen als een
uitnodiging.

10

Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan vragen wij u deze
rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.

11

Wij vragen u deze advertentie als persoonlijk bericht te beschouwen.

12

Zij die geen rouwbrief / rouwkaart hebben ontvangen en die de dienst willen bijwonen,
kunnen deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

13

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, hopen wij u middels deze advertentie te
bereiken.

14

Wij vragen u het overlijden van mijn man/vrouw, onze vader/moeder verder te vertellen
onder vrienden en bekenden.
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