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Gebruikelijke volgorde en teksten op een rouwkaart
Een rouwkaart kan geheel naar eigen wens worden opgemaakt, hiernaast een
voorbeeld van een gebruikelijke manier waarop de tekst wordt opgebouwd.
• Gedicht of bijbeltekst
(vaak cursief )
• Kopregels
(zie voorbeelden hiervan op pagina 4 t/m 6)
• Volledige naam van de overledenen met eventueel roepnaam
• Weduwe of weduwnaar van.........
(indien van toepassing)
• Leeftijd van de overledene of geboorte- en overlijdensdatum
• Ondertekening
(namen van degenen die kennisgeven)
• Plaats en datum
(Kiest u voor optie B dan staat het er al en hoeft u dit niet nog een keer
te vermelden.
• Correspondentieadres
(Als er nog een partner woont op dit adres hoeft u er niet boven te zetten dat het
een Correspondentieadres is’)
• Tekst onderkant kaart
(informatie over de uitvaart, zie pagina 7).
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Gedichten of bijbeltekst
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
LoremKopregels
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Voornaam en Achternaam
weduwe van Voornaam en Achternaam

A in de leeftijd van ..... jaar.
B K Plaats, 00 maand 19..

Plaats, 00 maand 20..

Maak een keuze uit A of B

Naam en Naam
		
Naam en Naam
		
Naam en Naam
Naam en Naam
		
Naam, Naam en
Naam en Naam
		Kat
		Hond

Bij optie A “plaats en datum hier plaatsen”
Rotterdam, datum
Correspondentieadres:
Straatnaam 00
0000 AA Plaatsnaam

Tekst onderkant kaart (zie pag 11)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus.
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KOPREGELS ROUWKAART (ALGEMEEN)
Met droefheid ...
Met grote droefheid ...
Bedroefd ...
Verdrietig ...
Hiermede ...
1

... geven wij u kennis dat van ons is heengegaan (is overleden)

2

... geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan (is overleden)

3

... geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan (is overleden)

4

... geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan (is overleden)

5

... geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan (is overleden)

6

... geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, van ons is heengegaan
(is overleden)

7

... geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan
(is overleden)

8

... geven wij u kennis dat, rustig en kalm, van ons is heengegaan (is overleden)

9

... geven wij u kennis dat, na een arbeidzaam leven, van ons is heengegaan (is overleden)

10

... geven wij u kennis dat na een (noodlottig) ongeval van ons is heengegaan
(is overleden)

11

... geven wij u kennis dat tengevolge van een ongeval van ons is heengegaan
(is overleden)

12

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis dat…

13

Bedroefd, maar dankbaar voor al zijn/haar liefde, zorg en toewijding, geven wij u
kennis dat…

14

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat…

15

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven
wij u kennis dat…

16

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

17

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar …… geven wij u kennis dat is
overleden

18 Heden overleed…
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19 Tot onze grote droefheid is heden van ons heengegaan
20

Na een leven van dienen en zorg voor velen, ...
... is van ons heengegaan / ... is overleden / ... is van ons weggenomen

21 Verdrietig geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan ...
22

Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis
dat rustig en kalm van ons is heengegaan ...

23

Bedroefd, maar dankbaar dat hij uit zijn lijden is verlost, geven wij u kennis dat van
ons is heengegaan ...

24 Vandaag 24 januari 20.. moeten wij voorgoed afscheid nemen van ...
25 Heden is rustig ingeslapen ...
26 Hierbij geven wij u kennis dat van ons is heengegaan ...
27

Verdrietig geven wij u kennis dat na een moedig gedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan ...

28

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat
plotseling van ons is heengegaan ...

29

Verdrietig geven wij U kennis dat, na een lange en moeilijke weg, rustig en kalm van
ons is heengegaan...

30

Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem hebben
mogen ontvangen, geven wij u kennis dat heel plotseling van ons is heengegaan...

31

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan...

32

Met droefheid geven wij u kennis dat heden, na een kortstondige ziekte toch nog
onverwacht, van ons is heengegaan...

Verdrietig, maar dankbaar voor haar onvoorwaardelijke liefde, zorg en toewijding,
33 geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma,
oude-oma en mama-oma
34

Op 95-jarige leeftijd is heel rustig van ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en omi
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KOPREGELS ROUWKAART (CHRISTELIJK)
44 In vrede ontslapen
45 Heden heeft de Here/God uit ons midden weggenomen
46 Het behaagde de Here/God tot Zich te nemen / uit ons midden weg te nemen
47 In Jezus ontslapen
48 In zijn/haar Heer en Heiland ontslapen
49 Heden heeft de Here/God tot Zich genomen
50 Heden heeft de Here/God thuisgehaald
51 In volle overgave ging tot zijn/haar Heer en Heiland
52 De Here/God heeft verlost
53 Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God tot Zich genomen
54 Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God uit ons midden weggenomen
55 Bevorderd tot Heerlijkheid
56 Op Gods tijd…
57 Op Zijn tijd…
58 De Here heeft verlost en thuisgehaald Zijn moegestreden kind
59 In blijde zekerheid is naar zijn/haar Heiland gegaan
60 De Here/God nam tot Zich
61 De Here/God heeft tot Zich genomen
62 Na een korte / langdurige ziekte is door de Here/God tot Zich genomen
KOPREGELS ROUWKAART EXTRA TOEVOEGINGEN:
63

Hij/zij was moegestreden maar wist zich tot het laatst omringd door zijn vrouw / haar
man en kinderen

64 Hij/zij is nu verlost van pijn en moeite
65 We zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen hij/zij voor ons heeft betekend
66 Hij/Zij werd twee jaar liefdevol verzorgd in het verzorgingshuis…
67 Dankbaarheid overheerst voor het vele goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen
68 Dankbaarheid overheerst voor het vele goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen
69

Wij hebben grote bewondering voor de moed waarmee hij/zij zijn/haar ziekte heeft
gedragen

70 Zijn/haar laatste levensfase was vol moeite en zorg
71 Wij mogen terugzien op een welbesteed leven, dat gewijd was aan zijn/haar gezin.
72 Hij/zij overleed in vrede en in de zekerheid van zijn/haar geloof
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ONDERKANT ROUWKAART
• ...... is overgebracht naar (het) rouwcentrum ...
• Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen xxxx van xxxx tot xxxx uur
in rouwcentrum ....
“De Meidoorn”, Meidoornsingel 50 te Rotterdam-Schiebroek.
“Hess”, Reigerlaan 195 te Capelle aan den IJssel.
“Overschie”, Hoornsingel 10 te Rotterdam-Overschie
“Afscheidshuis Hess”, Barbarakruid 2 te Rotterdam-Ommoord
• De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur ...
op de begraafplaats “Oud-Kralingen”, Laan van Oud-Kralingen 1
te Rotterdam-Prinsenland.
op de algemene begraafplaats “Crooswijk”, Kerkhoflaan 1 te Rotterdam.
op de begraafplaats “Hofwijk”, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.
op de Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 te Rotterdam-Zuid.
op de begraafplaats “Laurentius”, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam-Crooswijk
op de begraafplaats “Schollevaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.
• De crematieplechtigheid zal plaatsvinden XXX om XX uur
in crematorium “Hofwijk”, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.
in crematorium “Schollevaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.
in crematorium “Rotterdam”, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid
in crematorium “Beukenhof ”, Burgemeester Van Haarenlaan 1450 te Schiedam
in crematorium “Laurentius”, Nieuwe Crooswijkseweg 123 te Rotterdam-Crooswijk
• Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in de
ontvangstruimte van het crematorium. / de begraafplaats.
• De afscheidsdienst... • De herdenkingsdienst... • De rouwdienst...
• De dankdienst voor haar/zijn leven... • De dienst van Woord en gebed...
• De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden .... (D.V.) ...... om ...... uur in de “kerk”
• Wij zullen hem/haar gedenken in een dienst welke gehouden wordt ...
• op ...... om ...... uur in de “kerk”
Aan huis geen bezoek - geen bloemen • Liever geen bezoek aan huis. • Geen bloemen.
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BIJBELTEKSTEN (NBG) EN REGELS UIT LIEDEREN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

“Mijn genade is u genoeg.”
2 Korinthe 12 : 9

“Mijn vrede geef Ik u.”
Johannes 14 : 27

“In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen.”
Psalm 4 : 9

“Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil.”
Psalm 62 : 2

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof,
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”
Efeze 2 : 8

“Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.”
Jesaja 43 : 1b

“Ik ben de Alpha en de Omega de eerste en de laatste, het begin en het einde.”
Openbaring 22 : 13

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”
Johannes 3 : 16

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”
Matteüs 11 : 28

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
10 Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Psalm 121 : 1 en 2

11

“De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.”

12

“Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.”

13

“De eeuwige God is U een woning en onder u zijn eeuwige armen.”

Psalm 121 : 8
Psalm 139 : 5

Deuteronomium 33 : 27

“Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven,ook al is hij
14 gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven”
Johannes 11 : 25 en 26

15

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen.”
Johannes 14 : 2

10

16

Maar de Here was mij tot een burch en mijn God de rots mijner toevlucht
Psalm 94 : 22

“Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat;
17 Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.”
Psalm 73 : 23 en 24.

18
19
20

Gij hebt mijn rechterhand gevat en mij in Uw heerlijkheid opgenomen.
Psalm 73 : 23 b en 24 b

“De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Psalm 23 : 1
Ik zal dan gedurig bij U zijn.
Psalm 73

21 “Neem Heer mijn beide handen...”
22

De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.
Gezang 487

23 In het kruis zal ik eeuwig roemen.
24 Veilig in Jezus’ armen.
25

“Geslachten gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in uw ontferming opgenomen.”
Psalm 90 (berijmd)

Alle roem is uitgesloten onverdiende zaligheên heb ik van mijn God genoten,
26 ’k roem in vrije gunst alleen!
Gezang 451 : 1

‘Jezus is waarlijk opgestaan!’ ‘Daardoor ligt Zijn erfenis voor ons klaar in de hemel,
27 een erfenis die door niemand aangetast kan worden en nooit waardeloos zal worden,’
(naar 1 Petrus 1 : 3 -5)

“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u,
28 ook help Ik u,ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.”
Jesaja 41 : 10
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ZAKELIJKE TEKSTEN ROUWADVERTENTIE
1

Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ......

2

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van
onze zeer gewaardeerde collega en vriend ...... (naam)

3

Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega

4

Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ....... (naam)

5

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ..... (naam)

6

Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van .... (naam)

7

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze ....
(directeur, collega....)

8

Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van
onze zeer gewaardeerde collega .... (naam)

9

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ....... (naam)

10 Met eerbied en respect gedenken wij dat ons op ....... (datum) is ontvallen ......
11 Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ..... (naam)
12 Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.
13 Het bericht dat onze collega ..... (naam)... is overleden heeft ons diep geraakt.

14

Wij hebben ..... (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij .... ....
(naam)

15

Voor ons was ... (naam) een trouwe, zorgzame en prettige collega. Wij zullen zijn/haar
vriendelijkheid en enthousiasme missen.

Zijn/haar optimisme en vrolijkheid waren altijd een bron van energie en kracht. ....
16 (naam) heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons
bedrijf te maken had.
17

Gedurende .... jaar heeft .... (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in
de ontwikkeling van onze onderneming.

18 Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan .......
19 Voor zijn jarenlange inzet als .... (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.
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20

Gedurende ... jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze
onderneming.

21

Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie,
waarin wij ons mochten verheugen, zullen wij node missen.

22

Wij zullen ons ..... (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam,
toegewijd en enthousiast was.

23 Wij zullen hem erg missen.
24 Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.
25

Zijn grote werkkracht en zakelijk inzicht zullen wij ten zeerste missen.
Hij laat een grote leegte achter.

Wij verliezen in hem een goed medebestuurslid en een groot vriend. Voor het vele
26 goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft
gedaan zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken.
27

De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven.
In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

28

Wij verliezen in ...... (naam) een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn werk
als ...... met veel plezier en toewijding uitvoerde.

.... (naam) was een begripvolle kracht binnen ons bedrijf. ... jaar lang heeft hij met
29 liefde geholpen in ons bedrijf. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.
30 Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.
31 Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.
32

Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad
terzijde te staan.

33

Onze belangen waren in uitstekende handen bij hem en wij bedanken hem hiervoor.
Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw/haar man en kinderen en
34 naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies.
35 Ons medeleven gaat uit naar.....
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INLEIDING VOOR EEN TOESPRAAK
U bent hier bij elkaar gekomen om voor de laatste keer samen te zijn met...
(of om afscheid te nemen van...)
Als we geconfronteerd worden met lijden en sterven, dan voelen we hoe dat diepe emoties
kan oproepen en er vele vragen bij ons naar boven komen over de zin van
leven en dood.
We kunnen worden overvallen door gevoelens van onmacht en boosheid over het
onaanvaardbare dat ons overkomt.
Afscheidnemen is altijd moeilijk. En hoewel we weten dat de dood bij het leven hoort,
voelen we pas echt hoe wreed de dood is als ze iemand wegneemt die we eigenlijk niet
kunnen missen.
Er zijn momenten in ons leven die wij zelf niet in de hand hebben en die voor ons allen
onafwendbaar zijn. Afscheidnemen is zo’n moment.
Afscheidnemen doet pijn, het maakt ons kwetsbaar en brengt de broosheid van ons eigen
bestaan aan het licht.
Bij de dood van een geliefde, zijn wij geneigd onze gedachten te concentreren op zijn/haar
leven, alsof we hem/haar daardoor nog even bij ons zouden kunnen houden.
Op dit moment denken wij aan … Aan de man/vrouw die hij/zij was en aan de plaats die
hij/zij innam in uw leven.
Het leven dat hij/zij vervuld heeft is nu uitgemond in de stilte van de dood. Een stilte die
nog vol is van hem/haar.
Het leven dat hij/zij vervuld heeft is nu uitgemond in de stilte van de dood. Een stilte die
nog vol is van hem/haar.
Vol herinneringen aan lief en leed samen gedeeld. Vol aan herinneringen die nu een
kostbaar bezit zijn geworden.
Vol herinneringen die moeten gaan dienen tot troost en steun om weer verder te
kunnen gaan met een leven zonder...
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GEDICHTJES (CHRISTELIJK)
1 Mijn voeten gaan vertragen Heer,
ik ben zo moe.
Zij willen enkel dragen Heer,
mij naar U toe.
Ik vraag geen aardse schatten meer,
ik dorst naar U.
Dit hart zal nimmer rusten Heer,
eer ’t rust bij U.
2 Grote stilte heeft ons hart vervuld.
Volmaakte rust, de spanning is geweken.
God heeft in liefde naar ons omgekeken
en met ons ongeloof had Hij geduld.
3 Drie dingen troosten mijn gemoed:
dat ik weet, dat ik gekocht ben door Jezus bloed
Het tweede troost mij nog veel meer,
dat ik het eigendom ben van de Heer
Het derde troost mij bovenal;
dat ik weet, dat ik voor eeuwig
bij Hem wonen zal.
4 Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
Zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

6 De Heer heeft vol liefde Zijn armen geopend
en heeft je geroepen: “Kind, nu is het tijd
voor wat je gelovend, volhardend en hopend
zo graag wou ontvangen: de kroon na de strijd.
Kom binnen, je plaats is bereid en Ik wacht,
nu mag je ontwaken uit ’t zwart van de nacht!”
7 En Hij, Die vol liefde Zijn kind heeft ontvangen,
kent ook ons verdriet, ons gemis, onze pijn;
Hij troost ons en zegt: “Ik zal blijven verlangen
tot al Mijn geliefden bij Mij zullen zijn;
het duurt niet zo lang meer, dan vier Ik het feest
met wie tot het einde toe trouw zijn geweest!”
8 Ik heb vree, wat ook mag komen
Jezus heeft mijn hand genomen
En Hij leidt mij veilig voort
Naar mijn eeuwig toevluchtsoord
9 Je hebt je strijd ten einde toe gestreden
tot God je riep. Hij nam je bij de hand,
Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden,
je stap voor stap geleid naar het Beloofde Land;
en naast de droefheid, die we moeten dragen,
is er het weten: God heeft je bevrijd;
Hij gaf ons niet het antwoord op ons vragen,
maar schonk ons uitzicht op Zijn eeuwigheid.

5 Het is zo stil, dit rusten.
Zo slapen enkel Gods gekusten.
Zo vredig licht en grondloos diep.
De tijd valt lang voor hen die waken.
Maar God zal samen wakker maken.
Die Hij gescheiden tot zich riep.
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GEDICHTJES
1 ’t Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van haar/zijn gedachten nam.
Wij voelden mee haar /zijn stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.

10 Het is nu tijd om te gaan
maar wij zeggen geen vaarwel
want wij zoeken je in de regenboog
hoog aan de hemel
en als de morgenzon de wereld weer laat stralen
dan zien we jou en houden we van je
zoals jij ook van ons hebt gehouden.

2 En met een gevoel van nergens horen
in de bossen thuis en thuis verloren.
Zullen wij later, misschien, ooit?
3 De zomer is voorbij,
er wordt niet meer gehooid.
En hier is nergens, en het nu is nooit.

11 Een wereld van mensen,
zo vol macht en zo dicht.
Een wereld van sterren,
zo zacht en zo licht.
Vind je rust in jouw wereld
eindeloos, onwezenlijk veilig.

4 Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

12 Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles, en tevreden sterven.

5 Veel gelukkige jaren waren we samen,
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder... dus alleen.

13 Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken.
We zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.

6 Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.

14 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

7 Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
8 Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.

15 Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man.

9 Soms lijkt het leven droefenis en pijn
alsof je duizend dingen plotseling bedreigen.
Soms is ’t alsof je armen vleugels zijn
en je in de blauwe hemel op kunt stijgen.
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16 Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.
17 Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.
18 Belangrijk is niet de weg die je gaat
maar het spoor dat je achterlaat.
19 Juist nu je er niet meer bent
Zul je altijd bij ons zijn.
20 zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven
uit de dood
er is liefde
die niet sterft
		
Toon Hermans
21 Soms zou ik willen
dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders is.
22 Een afscheid is moeilijk
als ’t fijn is geweest.
Maar ik blijf altijd bij je,
’t leeft in mijn geest.
23 De eenzaamheid viel je zwaar
alleen zijn wilde je niet
vechten had geen zin
je hebt nu rust.

24 Zij was de eerste die van ons hield
en zij was de eerste waar wij van hielden.
25 De schoonheid der dingen
leeft in de ziel van hen
die haar aanschouwen.
26 Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
		
Toon Hermans
27 Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij te veel.
Wat zij mij zei dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij een deel.
Ik kom haar overal nog tegen,
in wat ik doe, in wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.
28 Het geluk dat je ooit gekend hebt
kun je gebruiken om er kracht uit te putten
als je door een dal gaat.
29 Van het concert des levens
krijgt niemand een program.
30 Soms loopt het leven anders dan gepland
en krijgt men niet de kans
de vruchten van het leven te plukken.

17

40 Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
maar eens komt dan de dag
dat je hem moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan

31 Altijd hard gewerkt
Altijd veel gezorgd
En nu dan rust
32 Mijn opa, mijn opa, mijn opa
In heel de wereld was er niemand zoals hij...
Annie M.G. Schmidt
33 Niet willen klagen
Niet willen vragen
Tot het einde zo gebleven
Zo was zijn/haar leven
34 Het is nu tijd om te gaan
maar wij zeggen geen vaarwel
want wij zoeken je in de regenboog
hoog aan de hemel
en als de morgenzon de wereld weer laat stralen
dan zien we jou en houden we van je
zoals jij ook van ons hebt gehouden.

41 ’t Laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
haar kaarsje is thans opgebrand
gedoofd zijn alle vuren
voor wie ‘t aangaat is ‘t niet erg
die heeft genoeg geleden
wel voor hen die zij achterliet
vaarwel en rust in vrede.
42 een verdwenen sterretje
geeft toch nog veel licht

35 Voorgoed uit ons (dagelijks) leven
Maar voor altijd in ons hart

43 Als ik dood ga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan
dan zal ik rustig doodgaan
dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.

36 En zo ging ik de horizon voorbij
en kwam in het land van de dageraad.
En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
37 Zeg nooit: het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

44 Wat op liefde gebouwd is
kent geen vergeten.

38 Door de waas van onze tranen
zien wij de glimlach van zijn/haar liefde.

45 ’t Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent,
doch... je hart blijft bij ons,
alles spreekt over jou.

39 Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
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46 Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de rust is gegeven.
47 Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen,
Wat blijft zijn onze herinneringen.

Gedicht: Zee
Waar het land stopt land te zijn,
zijn de kusten bij het strand;
waar wij altijd liepen
langzaam schuivend door het zand
Waar de schelpen blijven liggen
en de zon altijd blijft schijnen
waar de golven komen en breken
en langzaamaan verdwijnen
Waar het land lijkt te spreken
en de zee lijkt te versmelten met het zand,
keken wij naar de zonsondergang
samen, hand in hand

48 Langzaam vervaagden herinneringen
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van jou.

Je vertelde over vroeger
over wat je hebt gedaan
over het knagende schuldgevoel
en je ongekende spijt daaraan

De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

Je wist dat je niet lang had;
het klokje tikt immers door
toch vertelde je mij al je geheimen
zachtjes fluisterend in mijn oor

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Ik vertel je nu ook mijn geheimen
gewoon, tegen de zee
Maar ik weet dat jij mij horen kan
en de golven nemen mijn woorden mee.

Nu struin ik hier alleen
bij de kusten en het strand
bij de zee waar wij eens liepen;
samen, hand in hand
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Gedicht: Een droom...
Een droom, die geen bedrog is ...

Gedicht: “Adieu”
Je bènt niet dood - de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,
Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen
zoals een mens de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,
En ik geloof: God heeft zich níet vergist…
Nel Benschop

Ik droomde eens en zie ik liep
aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook
de Heer liep aan mijn zij.
We liepen saam het leven door
en lieten in het zand,
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan ...
Ik zei toen: ‘Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op ’t zwaarste deel van ’t pad ...’
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
‘Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was,
toen heb Ik jou gedragen ...’
Nel Benschop

Gedicht: Je hebt iemand nodig
Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht.
die als het eropaan komt,
voor je bid en voor je vecht,
pas als je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen,
ik heb een vriend.
Toon Hermans
Gedicht: Voor een vriend
Nu ’t rouwrumoer om jou is verstomd,
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,
we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
we zullen samen door het stille landschap gaan.
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
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Dit boekje is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of
gewijzigd is. Hess uitvaartzorg aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Hess uitvaartzorg sluit elke aansprakelijkheid uit voor
schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van) de gepubliceerde
informatie in dit boekje
Hess uitvaartzorg heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van teksten en informatie in dit boekje, te
achterhalen en heeft toestemming van de rechthebbenden verkregen. Wanneer desondanks tekst- wordt getoond waarvan u
(mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik
waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met ons via uitvaartzorg@hess.nl.
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Condoleanceregister ONLINE
Er zijn verschillende manieren om nabestaanden te condoleren met het verlies
van hun dierbare. Dit kan in een papieren condoleanceregister, met een
persoonlijk bezoek, een telefoontje, bloemen of een kaartje.
Op onze site www.hess.nl hebben wij een digitaal condoleanceregister. Als
service kunnen wij hier voor uw dierbare een condoleanceregister aanmaken.
Zodat familie, vrienden en bekenden hier een persoonlijk bericht kunnen
plaatsen.
Ook als u denkt dat er van het plaatsen van berichten niet zo veel gebruik
gemaakt zal worden is het register ook nuttig voor familie, vrienden, kennissen
en bekenden om online de informatie te bekijken over de uitvaart zoals een
digitaal bestand van de kaart en de route naar de begraafplaats of crematorium.
Het register wordt na het uitvaartgesprek aangemaakt (uiterlijk op de dag dat
de kaart wordt bezorgd door PostNL) zodat mensen gelijk de informatie digitaal
kunnen zien en een bericht kunnen achterlaten. Bij de papieren kaarten is een
klein briefje (A6)bijgesloten met een beknopte handleiding voor het digitale register.
Na een maand wordt het register gesloten en verwijderd.
De berichten worden verzameld en aangeboden aan
de opdrachtgever. In overleg kunnen wij het
register eerder sluiten of langer open laten.

Condoleanceregister online
Een eigentijdse manier
van condoleren.
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Hess uitvaartzorg:
Postbus 8112
3009 AC Rotterdam

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50
3053 BS Rotterdam

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

010 418 23 33
uitvaartzorg@hess.nl
www.hess.nl

Rouwcentrum Overschie
Hoornsingel 10
3042 NL Rotterdam

Afscheidshuis Hess
Barbarakruid 2
3068 SB Rotterdam

