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kopregels rouwkaart algemeen

a
b
c
d
e
f

Met droefheid...
Met grote droefheid...
Bedroefd...
Verslagen...
Verdrietig...
Hiermede…

1

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat van ons is heengegaan / is overleden

2

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan /
is overleden

3

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan /
is overleden

4

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een korte ziekte van ons is heengegaan /
is overleden

5

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan /
is overleden

6

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, van ons is
heengegaan / is overleden

7

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, van ons is
heengegaan / is overleden

8

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, rustig en kalm, van ons is heengegaan /
is overleden

		

9

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een arbeidzaam leven, van ons is heengegaan /
is overleden

10

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een (noodlottig) ongeval / is overleden

11

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat tengevolge van een ongeval van ons is heengegaan
/ is overleden
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kopregels rouwkaart algemeen

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…

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

		

Extra toevoegingen:
40

Hij/zij was moegestreden maar wist zich tot het laatst omringd door zijn
vrouw/haar man en kinderen
41 Hij/zij is nu verlost van pijn en moeite
42 We zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen hij/zij voor ons heeft betekend
43 Hij/Zij werd twee jaar liefdevol verzorgd in het verzorgingshuis…
44 Dankbaarheid overheerst voor het vele goede dat wij van hem/haar mochten
		 ontvangen
45 Wij hebben grote bewondering voor de moed waarmee hij/zij zijn/haar ziekte
		 heeft gedragen
46 Zijn/haar laatste levensfase was vol moeite en zorg
47 Wij mogen terugzien op een welbesteed leven, dat gewijd was aan zijn/haar gezin.
48 Hij/zij overleed in vrede en in de zekerheid van zijn/haar geloof
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kopregels rouwkaart algemeen + christelijk

a
b
c
d
e
f

Met droefheid...
Met grote droefheid...
Bedroefd...
Verslagen...
Verdrietig...
Hiermede…

1

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat van ons is heengegaan / is overleden

2

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan /
is overleden

3

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan /
is overleden

4

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een korte ziekte van ons is heengegaan /
is overleden

5

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een langdurige ziekte van ons is heengegaan /
is overleden

6

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, van ons is
heengegaan / is overleden

7

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, van ons is
heengegaan / is overleden

8

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, rustig en kalm, van ons is heengegaan /
is overleden

		

9

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat, na een arbeidzaam leven, van ons is heengegaan /
is overleden

10

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat na een (noodlottig) ongeval / is overleden

11

a/b/c/d/e/f... geven wij u kennis dat tengevolge van een ongeval van ons is heengegaan
/ is overleden
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kopregels rouwkaart algemeen + christelijk

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…

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

In vrede ontslapen

22

Heden heeft de Here/God uit ons midden weggenomen

23

Het behaagde de Here/God tot Zich te nemen / uit ons midden weg te nemen

24

In Jezus ontslapen

25

In zijn/haar Heer en Heiland ontslapen

26

Heden heeft de Here/God tot Zich genomen

27

Heden heeft de Here/God thuisgehaald

28

In volle overgave ging tot zijn/haar Heer en Heiland
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kopregels rouwkaart algemeen + christelijk

29

De Here/God heeft verlost

30

Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God tot Zich genomen

31

Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God uit ons midden weggenomen

32

Bevorderd tot Heerlijkheid

33

Op Gods tijd…

34

Op Zijn tijd…

35

De Here heeft verlost en thuisgehaald Zijn moegestreden

36

In blijde zekerheid is naar zijn/haar Heiland gegaan

37

De Here/God nam tot Zich

38

De Here/God heeft tot Zich genomen

39

Na een korte / langdurige ziekte is door de Here/God tot Zich genomen

Extra toevoegingen:
40

Hij/zij was moegestreden maar wist zich tot het laatst omringd door zijn
vrouw/haar man en kinderen
41 Hij/zij is nu verlost van pijn en moeite
42 We zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen hij/zij voor ons heeft betekend
43 Hij/Zij werd twee jaar liefdevol verzorgd in het verzorgingshuis…
44 Dankbaarheid overheerst voor het vele goede dat wij van hem/haar mochten
		 ontvangen
45 Wij hebben grote bewondering voor de moed waarmee hij/zij zijn/haar ziekte
		 heeft gedragen
46 Zijn/haar laatste levensfase was vol moeite en zorg
47 Wij mogen terugzien op een welbesteed leven, dat gewijd was aan zijn/haar gezin.
48 Hij/zij overleed in vrede en in de zekerheid van zijn/haar geloof
49 Hij/zij vertrouwde op zijn/haar Heer en Heiland
50 Hij/zij had een vast geloof in zijn/haar Heer
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Inleiding toespraak uitvaart
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.
Maar 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.
(Eventueel aanvullen met specifieke gedachten)
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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bovenkant aanhef

1 Verdrietig geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan ...
2 Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij U kennis
dat rustig en kalm van ons is heengegaan ...

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

4 Vandaag 24 januari 1998 moeten wij voorgoed afscheid nemen van ...
5 Heden is rustig ingeslapen ...
6 Hierbij geven wij U kennis dat van ons is heengegaan ...
7 Verdrietig geven wij U kennis dat na een moedig gedragen lijden, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan ...

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

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

10 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...

11 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...

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

13 Verdrietig, maar dankbaar voor haar onvoorwaardelijke liefde, zorg en toewijding,

geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma, oude-oma
en mama-oma

14 Op 95-jarige leeftijd is heel rustig van ons heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en omi
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Onderkant rouwkaarten
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen xxxx van xxxx tot xxxx uur
in het uitvaartcentrum Hess “De Meidoorn” aan de Meidoornsingel 50
te Rotterdam-Schiebroek.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen xxxx van xxxx tot xxxx uur
in het rouwcentrum “Hess” aan de Reigerlaan 195 te Capelle aan den IJssel (Centrum).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur op de begraafplaats “Oud-Kralingen”,
Laan van Oud-Kralingen 1, Rotterdam-Prinsenland.
De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur op de algemene begraafplaats “Crooswijk”,
Kerkhoflaan 1 te Rotterdam.
De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur op de begraafplaats “Hofwijk”
aan de Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.
De begrafenis zal plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats
aan de Slinge 50 te Rotterdam-Zuid.
De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur op de begraafplaats van
de Hervormde Gemeente te IJsselmonde
aan de Benedenrijweg 489 te Rotterdam-IJsselmonde.
De begrafenis zal plaatsvinden XXX om XX uur op de begraafplaats “Schollevaar”,
Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kapel/ontvangkamer
van de begraafplaats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De crematieplechtigheid zal plaatsvinden XXX om XXX uur in het crematorium “Hofwijk”,
Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden XXXX om XXXX uur
in het crematorium “Rotterdam-Zuid”, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam.
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Onderkant rouwkaarten
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden XXXX om XXXX uur in het crematorium
“Schollevaar”, Burgemeester Schalijlaan 2 te Capelle aan den IJssel.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden XXX om XXX uur in het crematorium
“Beukenhof ”, Burgemeester Van Haarenlaan 1450, ingang Laan van Spieringshoek
te Schiedam.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van
het crematorium.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan huis geen bezoek - geen bloemen
Liever geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.
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.) xxxx xxxx om xxxx uur in de “kerk”
Wij zullen hem/haar gedenken in een dienst welke gehouden wordt
op xxxx xxxx om xxxx uur in de “kerk”

12

Onderkant rouwkaarten
is van ons heengegaan, voorzien van / of: gesterkt door / het H. Sacrament der zieken
De Eucharistieviering wordt gehouden xxxx xxxx om xxxx uur in de kerk
De Uitvaartdienst
De Uitvaartmis
De Gebedsdienst ( alleen wanneer er geen communie is)
De H. Mis van requiem zal aan God worden opgedragen xxxx xxxx om xxxx uur in de kerk
(ouderwets)
“Verrijzenis van de Heer”, Meidoornsingel 208 te Rotterdam-Schiebroek
“Paulus bekering”, Merellaan 352 te Capelle aan den IJssel (wijk Middelwatering)
kerk van de H. Liduina, Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 17
te Rotterdam-Hillegersberg
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Bijbelteksten (NBG) en regels uit liederen

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

“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

9

“Komt tot Mij, allen,
die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.”
Matteüs 11 : 28
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Bijbelteksten (NBG) en regels uit liederen

10 “Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
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.”
Psalm 121 : 8

12 “Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij.”
Psalm 139 : 5

13 “De eeuwige God is U een woning
en onder u zijn eeuwige armen.”
Deuteronomium 33 : 27

14 “Jezus zeide: Ik ben de opstanding en het leven;

wie in Mij gelooft, zal leven,ook al is hij 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

16 Maar de Here was mij tot een burch

en mijn God de rots mijner toevlucht
Psalm 94 : 22

17 “Nochtans zal ik bestendig bij U zijn,

Gij hebt mijn rechterhand gevat;
Gij zult mij leiden door uw raad,
en daarna mij in heerlijkheid opnemen.”
Psalm 73 : 23 en 24.

18 Gij hebt mijn rechterhand gevaten mij in Uw heerlijkheid opgenomen.
Psalm 73 : 23 b en 24 b
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Bijbelteksten (NBG) en regels uit liederen

19 “De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Psalm 23 : 1.

20 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.
28 “Geslachten gaan, geslachten zullen komen,
wij zijn in uw ontferming opgenomen.”
Psalm 90 (berijmd).

29 Alle roem is uitgesloten

onverdiende zaligheên
heb ik van mijn God genoten,
‘k roem in vrije gunst alleen!
Gezang 451 : 1

30 ‘Jezus is waarlijk opgestaan!’

‘Daardoor ligt Zijn erfenis voor ons klaar
in de hemel, een erfenis die door niemand
aangetast kan worden en nooit waardeloos
zal worden,’ (n.a.v. 1 Petrus 1 : 3 -5)

31 “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond,
want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.”
Jesaja 41 : 10
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Zakelijke teksten rouwadvertentie
Op 00-00-0000 is overleden onze medewerker en collega ......
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze
zeer gewaardeerde collega en vriend ...... (naam)
Wij zijn diep getroffen door het plotseling overlijden van onze collega
Wij zijn geschokt door het geheel onverwachte overlijden van onze collega ....... (naam)
Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
..... (naam)
Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van .... (naam)
Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze .... (directeur, collega....)
Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer
gewaardeerde collega .... (naam)
Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan ....... (naam)
Met eerbied en respect gedenken wij dat op ....... (datum) ons is ontvallen ......
Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ..... (naam)
Met grote toewijding heeft hij zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.
Het bericht dat onze collega ..... (naam)... is overleden heeft ons diep geraakt.
.... (naam) was werkzaam als......
Wij hebben ..... (naam) leren kennen als iemand die zeer betrokken was bij ....... .... (naam)
is van het prille begin betrokken geweest bij...
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. ..... (naam)
heeft een grote bijdrage geleverd aan alles wat ook maar enigszins met ons bedrijf te maken
had.

17

Zakelijke teksten rouwadvertentie
Gedurende .. jaar heeft ... (naam) een bijzonder actieve en betrokken rol gespeeld in de
ontwikkeling van onze onderneming.
Met grote vakkundigheid en toewijding heeft hij een grote bijdrage geleverd aan .......
Voor zijn jarenlange inzet als .... (functie) zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd.
Gedurende 00 jaar heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de belangen van onze
onderneming.
Zijn zakelijk inzicht, dat steeds van grootse wijsheid getuigde, zijn warme sympathie, waarin
wij ons mochten verheugen,
zullen wij node missen.
Wij zullen ons ..... (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd
en enthousiast was.
Wij zullen hem erg missen.
Zijn innemende persoonlijkheid en zakelijk inzicht zullen ons tot voorbeeld zijn.
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 goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft
gedaan zullen wij hem steeds
met grote dankbaarheid gedenken.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in onze gedachten blijven. In onze
herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.
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. 00 jaar lang heeft hij met liefde
geholpen in ons bedrijf. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd medewerker.
Tot aan het einde van zijn leven heeft hij richting gegeven aan het bedrijfsbeleid.

18

Zakelijke teksten rouwadvertentie
Zijn inspirerende leiding zullen wij missen.
Hij was een goede collega en vriend, die altijd bereid was iedereen met raad en daad terzijde te
staan.
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 en kinderen en naaste familieleden.
Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Wij wensen de familie veel sterkte
met dit grote verlies.
Ons medeleven gaat uit naar.....
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