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Overlijden na ziekte 
 
Voorbeeld 1 
 
Na een periode geleefd te hebben tussen hoop en vrees, is toch nog onverwacht van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 2 
 

De laatste uren voor het einde, 
dan wordt die grote wereld klein. 
Is plotseling alles onbeduidend, 
tot aan het laatste beetje pijn. 
Wat wij zo indrukwekkend vonden, 
verliest zijn glans, verliest zijn zin, 
maar achter de gesloten ogen, 
glanst een gigantisch groot begin. 

 
Na een gelukkig huwelijk van .. jaar is na een kortstondig ziekbed toch nog onverwacht van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa 
 
Voorbeeld 3 
 

Rust nu maar uit, jij hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig man gedaan. 
Niemand weet wat je hebt geleden. 
Niemand weet wat je hebt doorstaan. 

 
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verdere lijdensweg bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 4 

 
Van het concert des levens, 
heeft niemand een program. 

 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na 
een ernstige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 5 
 

Omringd door haar dierbaarste, 
heeft zij lang en gelukkig van het leven genoten. 
Omringd door haar dierbaarste, 
heeft zij in vrede haar ogen gesloten. 

 
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle dierbare herinneringen aan haar zorgzaam 
leven, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan  
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, oma en overoma 
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Voorbeeld 6 
 

Wij willen je rust gunnen, 
al is droefheid in ons hart. 
Je lijden zien en niet kunnen helpen, 
dat was onze smart. 

 
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van dankbare herinneringen aan haar werkzaam 
en zorgzaam leven, geven wij u kennis dat na een moedig gedragen ziekte is overleden  
onze lieve moeder en oma 
 
Voorbeeld 7 
 

Je vocht met al je levenskracht, 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam moegestreden, 
uit ons midden weggegleden. 
En na een dappere, maar ongelijke strijd 
uit je lijden nu bevrijd. 

 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat na  
5 moeilijke jaren van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma 

 
Voorbeeld 8 
 

Een schat van diepe herinneringen, 
zal verdriet en pijn overwinnen en verdringen 
en veranderen in dankbaar zijn. 
Dankbaar voor alles wat hij heeft gegeven, 
zal hij in ons hart voort blijven leven. 

 
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die 
wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze 
lieve zorgzame vader, zoon, broer, zwager, oom en vriend 
 
Voorbeeld 9 
 

Onze ogen turend langs de velden en wegen. 
Nergens meer een glimp van jou. 
Ogen gevuld met tranen. 
Voorgoed weg uit het heden. 
Maar voor altijd in ons verleden. 

 
Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en 
onze ontzettend lieve mama 
 
Voorbeeld 10 

De herinnering is het enige paradijs, 
waaruit niemand verdreven kan worden. 
 

In de kracht van zijn leven en nog vol plannen voor de toekomst is na een kortstondig ziekbed geheel 
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
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Voorbeeld 11 
 
Heden is na een korte ziekte in alle rust van ons heengegaan onze vader en grootvader 
 
Voorbeeld 12 
 

Een lege stoel, 
een leeg gevoel. 
Moeizaam verder gaan 
en moedig wennen gaan. 
Een ander leven, 
aan hem en ons gegeven. 

 
Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Sterk was zij in haar strijd tegen de ziekte. 
Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons heengegaan onze lieve  
 
Voorbeeld 13 
 
In de vaste overtuiging op genezing waarvoor zij haar hele persoonlijkheid heeft ingezet is na een 
dappere strijd zonder een klacht te uiten van ons heengegaan 
 
Voorbeeld 14 
 

Als strijden lijden wordt, 
als leven zo wordt ingekort, 
dan is het leven niet meer menswaardig. 
Dan is het leven niet meer aardig. 
Zo fel was jij tot het laatste toe. 
Rust nu maar uit, je bent zó moe. 

 
Na een periode van anderhalf jaar, waarin zij met haar spreekwoordelijke optimisme en 
geestelijke veerkracht een vijand bevocht, die uiteindelijk sterker bleek, is overleden mijn  
 
Voorbeeld 15 
 

Er zijn geen woorden voor een zieke, 
van wie je weet; Zij redt het niet. 
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 
Toch ben je dankbaar voor haar einde, 
dat na zoveel moedig strijden kwam, 
omdat het niet alleen haar leven, 
maar ook haar lijden overnam. 

 
Vol respect voor de moed waarmee hij zijn ziekte heeft aanvaard, delen wij u bedroefd mede dat 
na een bijzonder gelukkig leven is overleden 
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Voorbeeld 16 
 

Als leven lijden wordt in aardse duisternis, 
is sterven bevrijding en voert ons naar het licht. 

 
Met diepe bewondering voor zijn overgave om zijn ziekte te aanvaarden en een steun te zijn voor 
zijn omgeving is te vroeg van ons heengegaan 
 
Voorbeeld 17 
 
Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat hem verder lijden bespaard 
is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en opa 
 
Voorbeeld 18 
 

Wanneer ik morgen doodga, 
vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan de wind, 
die in de bomen klimt 
of uit de takken valt, 
hoeveel ik van je hield. 
Vertel het aan een kind, 
dat jong genoeg is om het te begrijpen. 

 
Bedroefd, maar gesterkt door de onuitwisbare herinnering, delen wij u mede dat na een 
kortstondig ziekbed te midden van hen die hem lief en dierbaar waren is weggenomen onze 
lieve… 
 
Voorbeeld 19 
 
Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat hem verder lijden bespaard is 
gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en opa 
 
 
Voorbeeld 19 B 
 
Wanneer het verlangen naar morgen verdwijnt, dan is het tijd om de grote reis te aanvaarden.  
 

Op zondag 14 oktober is 
 

………. 
 

aan zijn laatste reis begonnen.
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Dementie 
 
Voorbeeld 20 
 

Jouw verlies was er al voor het einde, 
de rouw voordat je afscheid nam, 
toen die zekere verwarring 
bezit van jouw gedachten nam. 
Wij voelen met jouw mee, jouw stil verdriet. 
Nu rouwen wij, maar treuren niet. 

 
Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander, is thuis in haar vertrouwde omgeving 
overleden onze trotse oom 
 
Voorbeeld 21 
 

Altijd voor een ander toegewijd 
Soms ook een tikkeltje eigengereid 
Sneller dan het leven dat zij heeft geleid 
Werd zij ingehaald door de tijd 
 
Als je ouder wordt 
en niet meer weet wie je bent. 
Als je mensen ziet, 
maar ze niet echt meer herkent. 
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven, 
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven. 

 
Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die hij ons heeft geschonken, delen wij u 
verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn lieve man en vader 
 
Voorbeeld 22 
 

Je was de tijd kwijt 
en vele dingen. 
En dan ineens die glimlach, 
dat gebaar, een herinnering aan vroeger. 
Het hoorde zo bij jou 
en jij hoorde zo bij ons... 

 
Na jaren van vereenzaming van zichzelf en anderen is toch nog plotseling overleden onze moeder 
en oma 
 
Voorbeeld 23 
 

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

 
Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud en eerlijkheid,  
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma 
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Voorbeeld 24 
 

Als ik de dingen niet meer weet, 
als ik de dingen niet meer ken 
en al wat ik weet meteen vergeet, 
zodat ik onherkenbaar ben, 
herinner mij dan, stralend in de zon, 
vol levenskracht toen ik alles nog kon. 

 
Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader en opa is overgegaan in dierbare 
herinneringen 
 
Voorbeeld 25 
 

Als je ouder wordt en je niet meer weet waar je bent, 
Als je mensen ziet maar ze niet meer herkent. 
Je niet meer bewust bent van liefde en pijn,  
dan zal de eeuwige rust een verlossing zijn. 

 
Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij heeft ondervonden in Zorgcentrum …  deel ik u 
mede dat is overleden mijn vader 
 
Voorbeeld 25 a 

 
Wat is de wereld wazig, 
wat wordt mijn wereld klein. 
Ik kan mij niet herinneren 
wie jullie allemaal zijn. 
Soms zie ik iets bekends of voel ik iets vertrouwds. 
En is het weer heel even zoals vanouds. 
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Plotseling overlijden 
 

Voorbeeld 26 
’n Beetje 
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 zelfs ontgaan, 
je zegt ik ben wat moe, 
maar op ’n keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 

Toon Hermans 

 
Diepbedroefd geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve zoon 
 
Voorbeeld 27 
 
Het mooiste deel van ons leven is plotseling voorgoed afgesloten,  
Maandag ..-.. -…. is geheel onverwacht overleden mijn lieve man en mijn lieve zorgzame vader 
 
Voorbeeld 28 

 
Tijdens je leven heb jij je naam 
zonder meer eer aangedaan. 
Je liefde, warmte en zorgzaamheid 
kon je aan vele mensen kwijt. 
Dat gaf jouw leven grote inhoud. 
Wij zullen moeten proberen 
op fijne herinneringen te teren. 

 
Opstandig en verdrietig zijn wij na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze papa 
 
Voorbeeld 29 
 

Sterven is jezelf overgeven aan het onbekende 
en doorleven in de herinneringen van de mensen, 
die je liefhebben. 

 
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle dierbare herinneringen, geven wij u kennis 
dat zeer plotseling van ons is heengegaan onze lieve, zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 30 
 

Een uniek mens is heengegaan 
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd, 
maar hij zal altijd bij ons blijven 
door de onuitwisbare indruk 
die hij achterlaat. 
Overal en altijd 
verspreidde hij warmte en liefde. 

 
Het mooiste deel van ons leven is voorgoed afgesloten. 
Plotseling is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en onze fantastische vader 
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Voorbeeld 31 
 

Wij vinden geen woorden om het te zeggen 
hoe wij hem zullen missen allemaal 
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen 
het hart spreekt een niet te spreken taal 
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken 
zijn leven was ons zoveel waard. 

 
Tot onze diepe droefheid werd zeer onverwacht uit ons midden weggenomen mijn lieve man en 
onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 32 
 

De kaars is op 
het boek is uit 
maar voor altijd in onze gedachten 
totdat een ieder van ons, 
zijn eigen ogen sluit. 

 
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u 
kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 33 
 

Zo’n lieve mens… 
Geleefd heb je 
en gevochten 
tot het uiterste toe 
maar nu is het voorbij 
we moeten jou toch uit handen geven. 

 
Heel verdrietig zijn we, nu plotseling op 67-jarige leeftijd is overleden mijn lieve man,  
onze zorgzame vader en onze allerliefste, vrolijke opa 
 
Voorbeeld 34 
 
Bedroefd maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een 
werkzaam leven geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man en onze zorgzame 
vader 
 
Voorbeeld 35 
 
Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en voor anderen, geven wij u kennis 
van het geheel onverwachte overlijden van mijn zeer geliefde man en onze fijne papa 
 
Voorbeeld 36 
 
Tot het einde toe van het leven genietend en plannen makend voor de nabije toekomst, is in de 
vroege morgen van 8 november in zijn slaap van ons heengegaan mijn lieve, zeer zorgzame man, 
onze dierbare vader en opa 
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Voorbeeld 37 
 

Als een bloem zo is het leven 
’t begin is teer en klein 
de een die bloeit uitbundig 
de ander geurt heel fijn 
sommige bloemen blijven lang 
weer andere blijven even 
de vraag blijft altijd waarom! 
dat is het geheim van het leven 

 
Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, delen wij mede dat na een 
veelbewogen leven toch nog onverwachts, van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zuster 
en tante 
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Overlijden na een ongeval 
 
Voorbeeld 38 

Noodlot, 
 
Ga nooit heen zonder te groeten, 
ga nooit heen zonder een zoen. 
Wie het noodlot zal ontmoeten, 
kan het morgen niet meer doen. 
Ga nooit weg zonder te praten, 
dat doet een hart zo’n pijn. 
Wat je ’s morgens hebt verlaten, 
kan er ’s avonds niet meer zijn. 

 

Er zijn geen woorden die de diepte van onze verslagenheid kunnen weergeven nu  
onze lieve broer, zwager een oom 
 
Voorbeeld 39 
 
Tot onze grote verslagenheid is bij een verkeersongeval tijdens zijn vakantie om het leven 
gekomen 
 
Voorbeeld 40 
 
Door een noodlottige samenloop van omstandigheden hebben wij plotseling op een tragische 
wijze afscheid moeten nemen van 
 
Voorbeeld 41 
 
Zo vlot en vrolijk als hij altijd was, is plotseling door een auto-ongeluk van ons weggenomen op  
..-jarige leeftijd onze 
 
Voorbeeld 42 
 
Door een noodlottig verkeersongeval werden mijn lieve vrouw 

…. 
 

in de leeftijd van .. jaar 
en onze beide kinderen Naam .. jaar en Naam .. jaar van mij weggerukt. 

 
Voorbeeld 43  
 
In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is na een tragisch ongeluk uit 
ons leven gerukt onze ... 
 
Voorbeeld 44 
 
Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve man, 
mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste papa 
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Voorbeeld 45 
 
Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, delen wij u mede dat 
ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons levens is weggerukt, mijn lieve man en onze papa 
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Zelfdoding 
 
Voorbeeld 46 
  

Want morgen is gelijk aan alle dagen 
Dan knik je ja, terwijl je nee bedoelt 
Dan zal je weer je mooiste masker dragen 
Dan lach je luid terwijl je tranen voelt. 

 
Voorbeeld 47 
 
Jouw leven moesten we loslaten, in ons leven houden wij jou altijd vast. 
Verdrietig en verslagen voelen wij ons na het plotselinge overlijden van onze… 
 
Voorbeeld 48 

Met respect voor zijn beslissing die hij zelf heeft genomen, geven wij diep geschokt kennis van het 
overlijden van mijn/onze ... 

Voorbeeld 49  

Het was helaas zijn eigen wens. 

Voorbeeld 50 

Het leven is zoals een blaadje, 
Vroeg ontkiemt het aan de boom. 
Liefde en aandacht, 
Zodat het groeit. 
Toch zal het zelf voor groei moeten zorgen, 
Evenals de zon en de regen. 
Uiteindelijk zal het blaadje van de boom verdwijnen, 
Om welke reden dan ook. 
Het mooist is het als het vanzelf valt, 
Bruin als de kleur van de herfst. 
Toch kan het geplukt worden, 
Welke kleur als het heeft. 
Ook kan het zelf vallen, 
Groen als het zelf mocht zijn. 

 

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

Voorbeeld 51  

Hij verkoos zijn eigen weg te gaan ... 

Voorbeeld 52 

In haar wanhoop koos zij, op een moment van diepe eenzaamheid voor deze weg.  
Naast verdriet is plaats voor respect. 
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Voorbeeld 53 

Na een moeilijke periode heeft afscheid van het leven genomen mijn vrouw en onze moeder  

Voorbeeld 54 

Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan …  

Voorbeeld 55 

Op zoek naar verlossing heeft hij zijn eigen keuze gemaakt  

…. is er niet meer. 

Voorbeeld 56 

Jouw besluit zullen wij moeten respecteren 

Voorbeeld 57 

... heeft ... besloten háár weg te gaan; een weg die haar meer en meer vertrouwd voorkwam en 
haar uiteindelijk de rust en stilte bracht waar zij zo naar verlangde 

Voorbeeld 58 

Lieve papa, je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent. 
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Dank en overige 
 
Voorbeeld 59 
 

Voor ons stond je altijd klaar 
en wilde je alles geven, 
zelf was je nooit klagen, nooit vragend 
maar altijd zelfdragend. 

 
Na een liefdevolle verzorging in “de Heggerank” is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma 
 
Voorbeeld 60 
 

Lieve schat, 
Zwijgzaam, stil en zonder klagen, 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht, 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 
Ons blijft de herinnering aan 
jouw manier van leven, 
jezelf ontzien, aan de mensen geven, 
Samen hebben we gevochten, 
en toch konden we deze strijd niet winnen. 
Wij blijven van je houden. 

 
Met gevoelens van dankbaarheid moeten wij afscheid nemen van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader 
 
Voorbeeld 61 
 

Nooit klagen 
Altijd dragen. 
Wat was zij sterk en arbeidzaam, 
wat heeft zij voor ons klaar gestaan. 
Zorgzaamheid was haar hele leven, 
moedig is zij steeds gebleven. 
Flink wil zij nu dat wij zullen zijn, 
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn. 
Rust nu maar uit, 
je hebt je strijd gestreden, 
je hebt het als een moedig mens gedaan. 

 
Verslagen en berustend hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
en meedenkende moeder en oma 
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Voorbeeld 62 
 

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

 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat van 
ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 63 
 
Een stralende, krachtige, hartverwarmende en liefdevolle vrouw is van ons heengegaan en laat 
ons achter met mooie herinneringen, vol dankbaarheid en ook met groot verdriet 
 
Voorbeeld 64 
 

Steeds zullen we je weer tegenkomen 
Zeg nooit het is voorbij 
Slechts je lichaam werd afgenomen, 
niet wat je deed of zei. 

 
Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen 
van mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 65 
 

Pa, 
Zoals je daar zat, zo stil in je hoek 
en niemand, behalve je kinderen, 
die je nog vereerde met een bezoek. 
Hebben wij ons in stilte wel een afgevraagd 
hoe het daarbinnen in je knaagt 
toen je niets meer had om te geven 
verdwenen ze uit je leven. 

 
Lieve pap, voor ons ben je onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd 
en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen voortleven, voor altijd. 
 
Voorbeeld 66 
 

Geef mij innerlijke rust 
om de dingen die ik niet kan veranderen 
te aanvaarden. 
De moed om datgene te veranderen  
waartoe ik bij macht ben 
en de wijsheid om te zien waar het verschil ligt. 

 
Door intense zorg omringd, met alle mogelijke aandacht die zij van familie en vrienden ontving, 
geef ik u kennis dat rustig is ingeslapen mijn lieve schoonmoeder 
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Voorbeeld 67 
 

“Na de tranen van verdriet, 
komt de glimlach aan herinneringen”. 

 
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een 
liefdevolle verzorging in het Prof. Tuntlerhuis te Ter Apel van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma 
 
Voorbeeld 68 

 
Zoveel wilde je nog doen. 
Zoveel wilde je nog leren. 
Zoveel wilde je nog ontdekken. 
En nu is je weg al ten einde. 

 
Veel te vroeg is uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame ma en oma 
 
Voorbeeld 69 
 
In het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal overleed onze lieve altijd opgewekte dappere moeder 
 
Voorbeeld 70 
 

Nooit was je iets te veel 
Je bezat zoveel liefde 
Wij kregen allemaal ons deel 
Er valt nu een groot gat 
Op de plaats waar eens 
Onze dierbare opa zat 
Je blijft in onze harten voortbestaan 
En het is heel erg moeilijk 
Zonder jou verder te gaan 

 
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons is geweest, geven wij u kennis dat na een 
afnemende gezondheid in “Maarsheerd” te Stadskanaal van ons is heengegaan onze lieve vader 
en opa 
 
Voorbeeld 71 
 
Na een welbesteed leven is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en 
huisgenoot 
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Voorbeeld 72 
 

Zij gaf het beste uit haar leven 
zij gaf het beste uit haar ziel 
zonder ooit bevreesd te wezen 
of ’t in goede aarde viel. 
Zij gaf haar hart, haar ontroering 
Zij gaf haar denken en haar raad 
Zij gaf haar innigste beroering 
haar bezigheid, haar daad 

 
Intens verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en de zorg waarmee zij ons 
omringde, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve fantastische moeder, oma en 
huisgenote 
 
Voorbeeld 73 
 
Altijd volop in het leven gestaan is helaas veel te vroeg van ons heengegaan onze lieve zorgzame 
moeder, oma en vriendin 
 
Voorbeeld 74 
 

Lach en scherts gaf je aan allen, 
aan uitverkorenen slechts je hart 

 
Nadat geleidelijk haar krachten waren afgenomen, is op zondag 3  november vredig overleden 
 
Voorbeeld 75 
 
Onze lieve mama, oma en overgrootoma  
 

Naam 
 
sinds 8 januari 1955 weduwe van…………, is ingeslapen. 
Haar liefde voor de dingen die het leven mooi maken heeft ze aan ons doorgegeven. 
 
Voorbeeld 76 
 
Er zijn geen woorden voor die de diepte van onze verslagenheid kunnen weergeven nu onze lieve 
 

Naam 
 
op ..-jarige leeftijd gestorven is 
 
Nu … er niet meer is resteert alleen de herinnering, maar die is zo geweldig dat hij daarin voor ons 
blijft leven. 
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Voorbeeld 77 
 
Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en met respect voor de wijze waarop zij haar 
ziekte heeft gedragen geven wij u kennis van het overlijden van onze allerliefste 
 
Naam 
 
Geboren ..-..-….  Overleden..-..-…. 
 
Voor ons was je een fantastische vrouw en moeder 
 

 Haar warme belangstelling en nooit aflatende zorg 
 voor ons allen houden wij in dankbare herinnering. 

 
Voorbeeld 78 
 
Na een tweede tegenslag Kijk naar de mens 

toch toe moeten geven. en zie het wonder in hem. 
Ondanks alles genoten Zie je het niet 
van het leven. kijk dan nog eens 
Mijn man, onze vader en vriend en nog eens 
 en nog eens 
 en als je goed kijkt 

naam overledene kun je het wonder zien in hem. 
 Het beweegt 
 het spreekt 

* ..-..-…. het kijkt 
 het luistert 
 het lacht 

+ ..-..-…. en raakt je aan 
 en het zegt iets van liefde. 
 Zoiets groots als een mens 
 moet voorbestemd zijn 
 voor iets dat van een andere hogere is 
 dan het leven op aarde. 
 Kijk naar de mens 
 en zie het wonder. 
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Euthanasie 
 
Voorbeeld 79 
 
Op een door haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-..-…. overleden mijn 
 
Voorbeeld 80 
  
Na een moegestreden leven heeft hij voor een weloverwogen stap gekozen, zodat hij nu de rust 
heeft gevonden waar hij zo naar verlangde … 
 
Voorbeeld 81 
 
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 zelf uit overtuiging gekozen 
wijze overleden mijn vader en onze … 
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Gedicht 82 
Het verlies was er al voor het einde. 
De rouw, voordat het einde kwam, 
toen die onzekere verwarring 
bezit van je gedachten nam. 
Maar streelde ik jouw wang een keer, 
dan was er toch die glimlach weer. 
Wij voelden mee met je stil verdriet. 
Nu rouwen wij, maar treuren niet. 
 
  
Gedicht 83  
Vandaag is het geluk je deel 
en morgen vallen klappen. 
Oh, er gebeurt zoveel, zo veel 
waar wij geen barst van snappen. 

Toon Hermans 
 
 
Gedicht 84  
“Soms kan de dood 
geloof in het leven vernietigen, 
de bodem uit onze dagen slaan. 
Laat het dan niet bij ons ontbreken 
aan veelzeggende gebaren. 
 
 
Gedicht 85 
Veel gelukkige jaren waren wij samen, 
samen waren we één. 
Maar nu jij er niet meer bent, 
moeten we zonder jou verder…dus alleen. 
 
 
Gedicht 86 
Nabij de zoom van ’t groene bos, 
heb ik met jou gezeten. 
Door niets gestoord, van zorgen los. 
De wereld gans vergeten. 
 
Alleen de vreugd met jou te zijn, 
door stilte en groen omgeven. 
In zulk een rustig samenzijn, 
was zaligheid een leven. 
 
 
Gedicht 87 
Een broer zoals jij 
zou eenieder wensen. 
Oprecht, geliefd en onvergetelijk 
was jij voor vele mensen. 
Ondanks je ziekte en verdriet, 
veranderde jouw gevoel voor humor niet. 
Je was zo moe, 
je hebt zoveel geleden. 
Al je zorgen, pijn en verdriet 
behoren nu tot het verleden. 
 

Gedicht 88 
Zwijgzaam, stil en zonder klagen 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht 
voor elke nieuw dag en nacht. 
Zo ben je langzaam, moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 
En na een dappere, maar ongelijke strijd 
uit je lijden nu bevrijd. 
 
 
Gedicht 89 
“Dat onrustige”, 
dat is hetgeen je ons aldoor zei. 
Nu heb je innerlijke rust. 
Het is voorbij. 
Waarom juist nu jij! 
 
 
Gedicht 90 
Nooit meer lijden, 
nooit meer pijn. 
Bevrijd van alle lasten 
ga jij, stralend op jouw pad 
de zon tegemoet. 
Jouw licht zal voor altijd, 
schijnen in onze harten 
en zal ons altijd verwarmen, 
ook in bittere tijden. 
Wij groeten jou. 
Moeten verder, maar niet alleen, 
want jij bent voor altijd bij ons. 
 
 
Gedicht 91 
Een werkend leven, 
een hart van goud. 
Altijd gegeven, 
dat was haar toevertrouwd. 
 
 
Gedicht 92 
Als leven lijden wordt, 
is sterven een gewin. 
 
 
Gedicht 93 
Lieve mamma, 
Langzaam gleed je 
steeds verder van ons vandaan. 
Machteloos keken we toe. 
Je bent nu bij ons weggegaan. 
We zijn er stil van. 
Intens verdriet, opstandigheid, vragen. 
Waarom? 
Rust nu maar zacht, 
je hebt het verdiend! 
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Gedicht 94 
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 ontgaan, 
je zegt: ‘k ben wat moe’, 
maar op ’n keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 
  
Gedicht 95  
Ik kon niet zeggen wat ik voelde 
Ik heb het ook niet uitgelegd 
Maar toch wist jij wat ik bedoelde 
De stilte had het al gezegd 
 
Als ik je kuste of griefde 
in blijheid of in droefenis 
De liefde is pas echte liefde 
Als stilte taal geworden is 
 
Gedicht 96 
Nooit meer samen lachen, 
nooit meer samen wandelen, 
nooit meer samen spelen, 
nooit meer samen knuffelen, 
nooit meer samen, 
nooit meer… 
 
Rust zacht, lieve……. 
 
 
Gedicht 97 
Tien jaar lang vechten 
tegen de reuma en pijn. 
Ach zei jij, zo gauw krijgen ze mij niet klein. 
Tien jaar lang riep je, 
ik vecht ervoor, ik vecht ervoor. 
Dat hielp jouw er steeds weer door. 
Je hebt de pijn en ongemakken, 
al die tijd dapper gedragen. 
Echter een andere ziekte begon 
plotseling aan je te knagen. 
Ook nu weer riep je, 
ik vecht ervoor, ik vecht ervoor. 
En hier kom ik dan ook wel weer door. 
Heel even leek het goed te gaan. 
Je lichaam kon het toen al niet meer aan. 
Helaas is deze laatste slag, 
jammerlijk verloren gegaan. 
In ons hart zal je echter altijd blijven bestaan. 
 

Gedicht 98 
Wat is het leven? 
een voetstap in ‘zand, 
die weer wordt weggevaagd 
als de vloed de grens verlegt 
tussen zee en strand. 
 
 
 
 
Gedicht 99 
Levenslust en kracht 
dat straalde over je 
Een levensweg vol kuilen 
maar jij, jij kwam altijd 
weer op je eigen benen op de grond. 
Deze kuil was te diep 
dit heb je niet verdiend. 

 
 

 
Gedicht 100 

 Wij vinden geen woorden om te zeggen 
 hoe wij hem zullen missen. 
 Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen, 
 het hart spreekt een niet te spreken taal, 
 Dit sterven is zo moeilijk te verwerken 
 zijn leven was ons zoveel waard. 

 
 

 
 
Gedicht 101 
Zorgzaam en opgewekt, nooit vragend, 
nooit klagend, maar stil dragend. 
Vol goede moed ging je door,  
tot op het laatste moment. 
Toen was het op en wilde je niet meer. 

 
 

Gedicht 102 
Nog zo jong, je weet niet meer waar je bent, 
als je de mensen ziet, en ze niet meer herkent. 
Als je lichaam toch blijft streven, 
om bij ons te leven, weten wij,  
dat jou nu eeuwige rust is gegeven. 
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Gedicht 103 
Levenslustig en vol energie, 
zo stond je in het leven. 
Alles wat in je zat heb je 
aan anderen gegeven. 
Dapper en vol goede moed ben 
je aan deze strijd begonnen. 
Een laatste strijd die je op het laatst 
niet hebt gewonnen. 
  
 
Gedicht 104  
Waarom ben jij nu niet meer in leven? 
We hadden jou nog zoveel willen geven. 
Nu kunnen we alleen nog maar dromen, 
over dingen die nog hadden kunnen komen. 
We horen in gedachten je stem, 
waar we zoveel van hielden. 
We hadden nog zoveel willen zeggen. 
Zoveel aan jou uit willen leggen. 
Je zal er nooit meer voor ons zijn 
en…, dat doet zo’n pijn. 
We missen je stem, je lach, 
nooit zullen we vergeten  
hoe lief je voor ons was. 
 
 
Gedicht 105 
Lieve pa, 
Het is moeilijk te aanvaarden, 
dat je weg bent van deze aarde. 
Altijd stond je voor ons klaar. 
Weinig nemen en veel geven. 
Altijd hartelijk en warm. 
Geslaagd ben je in jouw leven. 
Je hebt ons een goed voorbeeld 
gegeven. 
 
 
Gedicht 106 
Je wilde nog zoveel 
maar had niet meer de kracht. 
De ziekte had je volledig in haar macht. 
Rust nu maar uit, 
je bent nu uit je lijden. 
Al valt het ons zwaar 
van jou te moeten scheiden. 
 
 
Gedicht 107 
Gesloten ogen houden verdriet verborgen 
alleen, 
trillende wimpers en bevende lippen 
verraden de innerlijke pijn 
geuit door een traan. 
 

Gedicht 108 
Lieve schat, 
Zwijgzaam, stil en zonder klagen, 
wilde jij je ziekte dragen. 
Je vocht met al je levenskracht, 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 
Ons blijft de herinnering aan 
jouw manier van leven. 
Jezelf ontzien, aan mensen geven, 
samen hebben we gevochten. 
En toch konden we deze strijd niet winnen 
Wij blijven van je houden. 

 
 

 Gedicht 109 
Moedig en sterk ging je door het leven. 
Er was te weinig tijd, maar je glimlach 
zal eeuwig duren…… 

 
 

Gedicht 110 
Het enige belangrijke in ons leven is 
het spoor van liefde dat we nalaten, 
wanneer we er niet meer zijn. 

 
 

Gedicht 111 
Al het levende is zinnig, 
hoe onbegrepen ’t ook mag zijn, 
of het blij is, droef of innig 
of het onrust is of pijn. 
 
Zinnig is ons hopen, vrezen, 
de kleinste bloem in ’t lage gras, 
daarom zou het onzin wezen, 
als de dood onzinnig was. 

 
 

Gedicht 112 
“Herinner mij, maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon, 
zoals ik was, toen ik alles nog kon.” 

 
 

Gedicht 113 
Zo ver ik kon ben ik met je meegegaan. 
De laatste fase moest je alleen doorstaan. 
Lieve man, je was een schat voor ons allen. 
je te moeten missen, zal erg zwaar vallen. 
Diep trots ben ik zo’n man te hebben gehad. 
Je blijft altijd bij mij, en diep in ons hart. 
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Gedicht 114 
Herinner hem zoals hij was 
hij leidde een eigen leven 
maar had een gouden hart 
 
  
Gedicht 115  
Veel fijne herinneringen 
Verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons midden 
maar altijd in ons hart. 
 
 
Gedicht 116 
Groot is de leegte die hij achterlaat 
Waardevol zijn de herinneringen. 
 
 
Gedicht 117 
Wat was je sterk en arbeidzaam, 
steeds heb je voor ieder klaargestaan. 
Flink wil je, dat ook wij zullen zijn, 
maar het afscheid nemen doet zo’n pijn. 
 
 
Gedicht 118 
Met jouw optimisme, tot het eind, 
wordt ons verdriet verkleind. 
 
 
Gedicht 119 

Ze was lief en zorgzaam. 
We hebben veel van haar gehouden. 
We zullen haar missen. 
 
 
Gedicht 120 
Een jarenlange vriendschap 
wordt een waardevolle herinnering. 
 
 
Gedicht 121 
Alles waar je echt van houdt, 
zal je warmte blijven geven. 
Ook al is het niet gebleven, 
’t blijft altijd een deel van jou, 
een stukje van je leven. 
 
 
Gedicht 122 
Moeder zijn is alles geven 
zorg en lijden, liefde en leven. 
Moeder zijn is alles derven, 
alles… en tevreden sterven. 
 

Gedicht 123 
Moedig, stil en zonder klagen 
heb jij je ziekte gedragen. 
Je vocht met al je levenskracht 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Wanneer je iemand die daar treurt 
hebt getroost en opgebeurd, 
en je hielp waar het kon 
aan wat licht en aan wat zon. 
Als je een liefdevol voorbeeld geeft 
heb je niet voor niets geleefd. 
 
 
Gedicht 124 
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 
 
 
Gedicht 125 
Je vocht met al je levenskracht 
voor elke nieuwe dag en nacht. 
Zo ben je langzaam moegestreden, 
uit ons midden weggegleden. 
En na een dappere, maar ongelijke strijd, 
uit je lijden nu bevrijd. 
 
 
Gedicht 126 
Je had de wil te leven, 
maar moest uiteindelijk toch opgeven. 
Altijd stond jij voor anderen klaar, 
tot aan het eind, al viel het soms zwaar. 
Zo vele mensen lopen aan mij voorbij, 
en ik kan het niet helpen, 
maar moet steeds denken 
Waarom jij? 
 
 
Gedicht 127 
Als een schip achter de 
horizon verdwijnt, is 
hij niet weg, alleen 
wij zien hem niet meer. 
 
 
Gedicht 128 
Samen waren we één 
Nooit was het één alleen 
Samen gelachen 
Samen geschreid 
Want we wisten 
eens komt er afscheid 
en is er één alleen. 
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Gedicht 129 
Achter je ligt een leven vol werken en plicht. 
En juist dat bepaalde in alles je eigen gezicht. 
Flink was jij je hele leven. 
Moedig ben je tot het eind gebleven. 
Waarom al dat vechten. 
Waarom al die pijn. 
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht. 
Je wilde bij ons blijven. 
Je wilde hier niet weg. 
Maar toch verloor je dit gevecht. 
 
  
Gedicht 130  
Terug, in het bewuste, 
omdat ik dat niet spreken kan. 
Ik sein mijn commando’s naar mijn lippen, 
maar mijn mond wil niet gehoorzamen. 
Ik zie de mensen om me heen, 
ik hoor ze vragen, 
en ik zie ze mijn antwoorden niet begrijpen. 
Langzaam begrijpen ze dat ik…. 
Dan drijf ik weg uit hun midden. 
Hun ogen zien machteloos toe 
hoe ik verdrink in de eenzaamheid. 
 
 
Gedicht 131 
De liefde, 
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft 
alle dingen, zij hoopt alle dingen, 
zij verdraagt alle dingen. 
 
 
Gedicht 132 
Geef ons de vrede, 
geef ons de kracht. 
Geef ons de vrijheid 
waarop wordt gewacht. 
geef ons de liefde, 
om daarvoor te zorgen misschien 
overmorgen. 
 
 
Gedicht 133 
“Veel fijne herinneringen 
verzachten onze smart 
Voorgoed uit ons midden 
maar altijd in ons hart.” 
 
 
Gedicht 134 

“Heel bijzonder, heel gewoon 
gewoon een heel bijzondere man.” 
 

Gedicht 135 
Het laatste beetje is nu op, 
veel was er te verduren. 
Het kaarsje is thans opgebrand, 
gedoofd zijn alle vuren. 
 
Voor wie het aangaat is ’t niet erg, 
die heeft genoeg geleden, 
Wel voor hen die ik achterliet. 
Vaarwel en wees tevreden. 
 
 
Gedicht 136 
“Strooi uit mijn as 
voor alle winden. 
Dat wat mijn lichaam was 
de weg kan vinden. 
Naar alles wat het eens beminde, 
na wolken en zee 
en zich daarmee verbindde.” 
 
 
Gedicht 137 
Waarom moest dit ons nu treffen 
Zal ik dat ooit beseffen. 
Ik moet proberen mijn verdriet te overwinnen, 
maar jou zal ik altijd beminnen. 
Jij bent nu mijn mooiste herinnering. 
Er is niets dat die ooit evenaart. 
Denk ik aan jou, dan zie ik één ding. 
Jij was zó de moeite waard! 
 
 
Gedicht 138 
Een schat aan diepe herinneringen. 
Zal intens verdriet en pijn, 
overwinnen en verdringen 
en veranderen in dankbaar zijn. 
Dankbaar voor alles wat zij heeft gegeven 
zal zij in ons voort blijven leven. 
 
 
Gedicht 139 
Oet tied. 
 
In noazummer van heur leven, 
kwam der’n ende aan heur stried. 
Moud het heur op ’t lest begeven, 
want zai wos, het was heur tied. 
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Gedicht 140 
Onrechtvaardig 
 
Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Je hart heeft voor ons geklopt. 
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maar uit. 
 
En toen stond onze wereld even stil; 
en deze zal nooit meer dezelfde zijn. 
 
  
Gedicht 141  
De laatste dagen voor het einde 
dan wordt die grote wereld klein 
is plotseling alles onbeduidend 
tot aan het laatste beetje pijn. 
Wat wij zo indrukwekkend vonden 
verliest zijn kleur, verliest zijn zin, 
maar achter de gesloten ogen 
glanst een nieuw groots begin. 
 
 
Gedicht 142 
Denkend aan haar… 
 
Wanneer ik denk aan haar, voel ik 
een groot gemis; 
maar naast gemis een diepe vrede: 
Ze heeft zo dapper en zo lang gestreden 
dat nu de dood voor haar alleen bevrijding is. 
 
 
Gedicht 143 
Verder van de wereld weg 
elke dag een beetje. 
Dichter naar de Hemel toe 
elke dag een beetje. 
 
 
Gedicht 144 
Nee mam, niets is gewoon 
jij was voor ons meer als gewoon. 
 
 
Gedicht 145 

Leven is eeuwig 
en liefde onsterfelijk 
en de dood is slechts een horizon 
en een horizon is niets dan een grens 
aan ons gezichtsvermogen. 
 

Gedicht 146 
“Voortleven in de harten 
van onze nabestaanden 
is niet echt sterven.” 

Thomas Cambell 
 
 
Gedicht 147 
De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en iedereen vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien. 
 
 
Gedicht 148 
Een mens heeft niet veel tijd nodig 
om iemand te zijn, iemand te worden 
betekenisvol voor anderen, 
onvergetelijk, onvergelijkelijk zelfs. 
 
 
Gedicht 149 
Je was 
meer dan je pijn 
meer dan je verdriet 
je bleef  je zelf 
onverzettelijk. 
 
 
Gedicht 150 
Er zijn geen woorden voor een vader, 
van wie je weet hij redt het niet. 
Je streelt zijn wang, kijkt in zijn ogen, 
je bent bevangen door verdriet. 
Maar ergens hoop je dat de liefde, 
ondanks gemis, je begeleidt, 
dat “t hechte samenzijn zal blijven, 
een houvast in een stille tijd. 
 
 
Gedicht 151 
Blij en zorgzaam was je leven 
aan mij heb je al je liefde gegeven. 
Nu is dit aardse leven voorbij 
en mag je Boven zijn 
waar geen angst is of pijn. 
Ik zal je me herinneren 
van die tijd toen je nog goed was 
en alles nog kon. 
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 Christelijke rouwteksten 
 
 
Voorbeeld 152 
 

,,Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe” 

 
Op stille zaterdag heeft God tot Zich genomen, mijn lieve man/vrouw, onze vader/moeder en 
opa/oma 
 
Voorbeeld 153 

,,Komt tot mij, allen, die vermoeid  
en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. 

Mattheüs 11:28 

 
Door zijn/haar Heer en Heiland is thuisgehaald mijn/onze 
 
Voorbeeld 154 

,,Vaste rots van mijn behoud” 

 
In dit vertrouwen is na een liefdevolle verzorging in woon en zorgcentrum ,,Maarsheerd” van ons 
heengegaan mijn/onze 
 
Voorbeeld 155 
 

,,Wie in Mij blijft, 
gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt gij niets doen”. 

Joh. 15:5 

 
Voorbeeld 156 
 

,,Uw genade is mij genoeg” 

 
Op Zijn tijd heeft onze hemelse Vader thuisgehaald, mijn innig geliefde man/vrouw 
 
Voorbeeld 157 
 

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, 
want slapend kom ik bij U thuis 
Alleen bij U ben ik geborgen 
Gij doet mij rusten tot de morgen 
en wonen in een veilig huis. 

 
Na een liefdevolle verzorging in Woon- en Zorgcentrum ,,Parkheem” is in Jezus ontslapen onze lieve 
vader/moeder 
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Voorbeeld 158 
 

O Jezus hoe vertrouwd en goed, 
klinkt mij Uw naam in ’t oor. 
Uw naam die mij geloven doet 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed, 
klinkt mij Uw naam in ’t oor. 
Als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die Naam mij voor. 

Gez. 446 

 
Na zich volledig voor ons te hebben ingezet, delen wij u met diepe droefheid mee dat voor ons zeer 
onverwacht de Here uit ons midden heeft weggenomen mijn innig geliefde man/vrouw 
 
Voorbeeld 159 
 

De laatste trap, tree voor tree 
Maar Jezus ging steeds met hem mee 
En toen hij Hem hulp moest vragen 
Heeft Hij hem het laatste stuk gedragen 
Hij droeg hem in zijn heerlijkheid 
Waar niemand huilt, waar niemand lijdt. 
Daar kan hij zingen zonder pijn: 
,, ‘k zal dan gedurig bij U zijn”. 

 
In vrede en vol vertrouwen in zijn Heer is ingeslapen onze onvergetelijke vader 
 
Voorbeeld 160 
 

Wie in de schuilplaats 
des Allerhoogsten is gezeten, 
vernacht in de schaduw 
des Almachtigen. 

Psalm 91 

In alle rust is ontslapen, mijn lieve man/vrouw 
 
Voorbeeld 161 
 

“De Heer is mijn herder” 
Psalm 23 

 
Na een welbesteed leven is in de leeftijd van .. jaar overleden mijn lieve … 
 
Voorbeeld 162 
 

,,En nu blijft geloop, hoop en liefde, deze drie: 
  doch de meeste van deze is de liefde.” 

 
Omringd door haar/zijn geliefden is tot ons onuitsprekelijk verdriet, plotseling en onverwacht mijn 
allerliefste vrouw/man, onze fantastische moeder/vader en oma/opa uit dit leven weggenomen 
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Voorbeeld 163 
 

,,Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven”. 

 
Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn gezin is van ons heengegaan mijn 
 
Voorbeeld 164 
 

,,Bij U schuil ik, Heer”. 

 
Op Zijn tijd heeft de Here tot Zich genomen onze 
 
Voorbeeld 165 
 

,,Vreest niet, geloof alleen” 

 
God heeft Thuis gehaald Zijn moegestreden kind, onze lieve moeder/vader en oma/opa 
 
Voorbeeld 166 
 
Op Zijn tijd heeft God tot Zich genomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma … 
 
Voorbeeld 167 
 
In volle geloofsovertuiging is van ons heengegaan mijn lieve man en onze vader … 
 
Voorbeeld 168 
 

,,Want ik ben er zeker van, dat het lijden 
van de tegenwoordige tijd niet opweegt 
tegen de heerlijkheid, die over ons 
geopenbaard zal worden”. 

Rom. 8:18 

 
Bedroefd om de lege plaats die hij achter laat, maar blij omdat de Here hem uit zijn lijden heeft 
verlost, geven wij u kennis dat in vol vertrouwen op zijn Heiland van ons is heengegaan, mijn lieve 
zorgzame man/vrouw, onze onvergetelijke vader/moeder en opa/oma 
 
Voorbeeld 169 
 

,,Wentel uw weg op de Here, 
want Hij zal het maken”. 

 Psalm 37:5 

 
In dit geloof heeft zij geleefd en vanuit dit geloof is zij opgenomen in Heerlijkheid onze lieve broer 
en zwager 
 
Voorbeeld 170 
 

,,Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus”. 
Rom. 8:35 

In alle rust is in de Heer ontslapen, onze lieve moeder en oma 
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Voorbeeld 171 
(Leger des Heils) 

 
 
 

,,Veilig in Jezus armen 
Veilig aan Jezus hart”. 
 

Bedroefd maar dankbaar dat hij/zij in ons midden mocht zijn is in Jezus ontslapen mijn 
 
Voorbeeld 172 
 

,,Want wij weten, dat indien de aardse tent, 
waarin wij wonen, wordt afgebroken, 
wij een gebouw van god hebben, 
in de hemelen, niet met handen gemaakt, 
een eeuwig huis”. 

2 Kor. 5:1 

 
In Jezus ontslapen onze lieve vader, groot- en overgrootvader … 
 
Voorbeeld 173 
 

Als mijn lichaam zinkt in d’ aard, 
’t is mijn vast geloofsvertrouwen, 
blijft mij een gebouw bewaard 
en ’t geloven wordt aanschouwen; 
‘k zal aan ’t stof der aard ontvlién 
en dan eeuwig Jezus zien”. 

Gezang 26:5 

 
Met een vast vertrouwen op de belofte “zie, Ik ben met u al de dagen van uw leven” is na een 
moeizaam lijden overleden mijn ... 
 
Voorbeeld 174 
 

,,Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet!”. 

Gez. 427:5 

 
Op 20 augustus 1904 riep God …… tot leven. Vandaag 12 februari 2013 haalde Hij hem  
Thuis. Wij geven hem uit handen en leggen hem neer in de aarde, in de handen van de  
levende God 

 
 
Voorbeeld 175 

 
,,Hij is verlost, God heeft hem welgedaan”. 

 
Haar aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht onze lieve vader en opa 
 
 
Voorbeeld 176 
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,,In vrede kan ik mij te ruste begeven en 
aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, 
doet mij veilig wonen”. 

Psalm 4:9 

 
Op Zijn tijd heeft de Here tot Zich genomen onze lieve moeder en oma 
 
Voorbeeld 177 
 

,,Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt”. 

Psalm 73:9 berijmd 

 
Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij zo lang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis dat in vol 
vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland van ons is heengegaan mijn lieve man/vrouw, onze 
zorgzame vader/moeder en opa/oma 
 
Voorbeeld 178 
 

,,Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest 
van geslacht tot geslacht”. 

Psalm 90:1 

 
In Christus ontslapen mijn lieve man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma 
 
Voorbeeld 179 
 

,,Zijn leven was verborgen 
in Christus, met God”. 

 Coll. 3:3 

 
Op de Dag des Heren is in zijn Heer en Heiland ontslapen mijn lieve man 
 
Voorbeeld 180 
 
Op een voor ons te vroeg moment heeft zijn Heer hem geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid, 
mijn zeer geliefde man en onze lieve zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 181 
 

,,De Heer is mijn herder”. 
Psalm 23 

 
Na een periode van hoop en vrees heeft de Here op Zijn tijd en wijze, voor ons toch nog onverwacht 
tot Zich genomen, mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame vader en fijne opa 
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Voorbeeld 182 

       
 

,,De Heer is mijn herder”. 

 
Na een periode van afnemende gezondheid is nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve 
broer, zwager en oom 
 
Voorbeeld 183 (kinderen) 
 

Ik ga slapen ik ben moe 
sluit mijn beide ogen toe 
Here, houdt ook deze nacht 
over mij getrouw de wacht. 

 
In Gods hand geborgen, onze lieve zoon/dochter … 
 
Voorbeeld 184 (kinderen) 
 

Daarboven juicht een grote schaar 
van kinderen voor Gods troon 

 
Voor ons geheel onbegrijpelijk, maar wetend dat ze bij haar/zijn Here mag zijn, delen wij u mee dat 
als gevolg van een verkeersongeval uit ons midden is weggerukt onze lieve zoon/dochter, ons 
broertje/zusje 
     …………. 

Wij mochten ruim 10 jaar voor hem/haar zorgen.   
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Christelijk Gedicht 185 
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. 
 
Christelijk Gedicht 186 
Naast mij 
 

Heer, 
Ik weet niet waar U bent 
waar U zich ophoudt in het al  
maar toen alles heel erg moeilijk werd 
wist ik het ineens wel: 
U stond naast me 
Ik kon met U praten. 
Dat heb ik toen gedaan. 
Het luchtte me op. 
Dank U, Heer, 
Ik weet nu dat ik bij U terecht kan. 
 
Christelijk Gedicht 187 
Als een vlinder naar het licht 
ben je ons vooruit gevlogen 
Onbereikbaar en toch zo heel nabij 
om voor eeuwig in Zijn huis te wonen 
Waar geen pijn of verdriet meer zal zijn 
en waar God de tranen zal wissen van je ogen 
 
Christelijk Gedicht 188 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed, 
klinkt mij Uw naam in ’t oor. 
Uw naam die mij geloven doet; 
Gij gaat mij reddend voor. 
 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed, 
klinkt mij Uw naam in ’t oor. 
Als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

Gez. 446 
 
Christelijk Gedicht 189 
Binnenkort komt de dag 
dat ik Hem begroeten mag 
en voorgoed naar Hem zal gaan 
Oog in oog met Hem zal staan 
en Hij leidt mij aan Zijn hand 
naar het lang beloofde land 
Wat een dag o, wat een dag zal dat zijn. 
 

Christelijk Gedicht 190 
“Als wij de doodsvallei betreen, 
laat ons elk aardse vriend alleen. 
Maar Hij, de beste Vriend in nood, 
gaat met ons over graf en dood” 

 
Christelijk Gedicht 191 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
zij zijn met ons verweven. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen zij wonen 
daar waar geen kwaad kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het Licht, zijn vrij. 
 
Christelijk Gedicht 192 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 

Gez. 223:1 
 
Christelijk Gedicht 193 
“Komt tot mij, 
allen die vermoeid en belast zijt, 
en ik zal u rust geven.” 

(Mattheüs 11:28) 
 
Christelijk Gedicht 194 
Mijn voeten gaan vertragen, Heer, 
ik ben zo moe. 
Zij willen enkel dragen, Heer, 
mij naar U toe. 
Ik vraag U geen aardse schatten meer, 
ik dorst naar U. 
Dit hart zal nimmer rusten, Heer, 
eer ’t rust bij U. 
 
Christelijk Gedicht 195 

In alle geborgenheid overleden, 
in alle openheid geboren. 
 
Christelijk Gedicht 196 
“Abba Vader 
U alleen 
U behoor ik toe” 
 
Christelijk Gedicht 197 
“Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn”. 
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Christelijk Gedicht 198 
Nu het op het einde is gelopen 
De grens bereikt de laatste kracht 
Nu gaat de Hemel voor hem open 
Hij is voor eeuwig thuis gebracht 
 
 
Christelijk Gedicht 199 

Neem van mijn hart de vrees, de lust 
en maak mij innerlijk bewust, 
hoe schoon Uw vrede is. 
 
Christelijk Gedicht 200 
Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
Is der mensen leven 
Zoals nevelen verschijnen 
Zoals nevelen verschijnen 
Zo zal ook de mens verkwijnen 

Gezang 271 
 
Christelijk Gedicht 201 
Als je ouder wordt 
en niet meer weet waar je bent 
Als je mensen ziet 
maar ze niet meer herkend 
Als je toch blijft streven 
om bij ons te leven 
dan hopen wij dat je nu 
de Eeuwige rust is gegeven 
 
Christelijk Gedicht 202 

“Veilig in Jezus armen 
Veilig aan Jezus hart” 

 
Christelijk Gedicht 203 
“Want wij weten, dat indien de aardse tent, 
waarin wij wonen, wordt afgebroken, 
wij een gebouw van god hebben, in de 
hemelen, niet met handen gemaakt, een 
eeuwig huis”. 

2 Kor. 5:1 
 
Christelijk Gedicht 204 
Reik mij een lamp aan Heer, als ’t donker 
van de nacht het voortgaan zwaarder maakt 
dan ik ooit had gedacht. 
Alleen wanneer Uw licht mijn levenspad beschijnt 
durf ik de tocht nog aan, 
dat houdt mij overeind. 

 

 
Christelijk Gedicht 205 
Als weefwerk in ons leven 
geweven naar Gods plan 
Hij heeft het kleur gegeven 
Zoals alleen Hij dat kan. 
 
Soms zijn er wel een dagen 
Dan zie ik Uw hand niet, Heer, 
Er zijn dan zoveel vragen, 
Ik versta Uw wil niet meer. 
 
Eens stoppen alle spoelen, 
Het weefgetouw valt stil, 
God zal het doek ontrollen 
Pas dan, versta ik Zijn wil. 
 
De donkere draden, kwamen van pas 
En vormen schoon, 
Met het goud en zilver samen 
Een wondermooi patroon. 
 
Christelijk Gedicht 206 
EEN DROOM, DIE GEEN BEDROG IS. 
 
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. 
Wij 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 het spoor goed 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 het zwaarste deel van het pad… 
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan 
en antwoordde op mijn vragen:  
“Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, 
toen heb ik jouw gedragen…” 
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Rooms Katholiek 
 
Voorbeeld 207 
 

Lang heb jij gestreden 
Veel heb jij geleden 
Moge God jou nu rust geven 
en bij Hem het eeuwig leven. 

 
Na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken is van ons heengegaan mijn lieve broer, 
onze zwager en oom 
 
Voorbeeld 208 
 
Na een moeilijke periode van afnemende krachten, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, is op 
78-jarige leeftijd rustig overleden mijn dierbare man, onze geliefde vader en opa 
 
Voorbeeld 209 
 
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons is geweest geven wij u kennis, dat na gesterkt te zijn door het  
H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 210 
 
Na een moeilijke tijd waarin zij liefdevol werd verzorgd in verzorgingstehuis “Maarsheerd” en 
verpleeghuis “Meander”, geven wij u kennis dat voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, 
zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve moeder en oma 
 
Voorbeeld 211 
 
Bedroefd, maar dankbaar dat hij zolang in ons midden mocht zijn, geven wij u kennis, dat ondanks 
zijn wilskracht om verder te leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons is 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 212 
 
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van dankbare herinneringen aan zijn werkzaam en 
zorgzaam leven, geven wij u kennis dat veel te vroeg van ons is heengegaan mijn lieve man, onze 
lieve vader en opa  
 
Voorbeeld 213 
 
Diep ontroerd door de moed en kracht waarmee zij tot het laatst heeft gevochten om bij ons te 
blijven en intens dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat na 
voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw en onze 
lieve moeder 
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Voorbeeld 214 
 

Met jouw optimisme, tot het eind, 
wordt ons verdriet verkleind. 

 
Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest geven wij u kennis, dat na gesterkt te zijn door het  
H. Sacrament der Zieken van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 
 
Voorbeeld 215 

 
Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt ze nog zo oud. 
Je hoopt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 
Maar als de jaren knellen gaan, 
ze ziek wordt, moe en koud, 
bid je dat God haar halen zal, 
omdat je van haar houdt. 

 
Na een moeilijke periode van afnemende krachten, gesterkt te zijn door het H. Sacrament der 
Zieken, is op 88-jarige leeftijd rustig overleden mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder 
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Voorbeeld 216      Voorbeeld 226 
Liefde en geborgenheid     Waarom moest jij ons nu verlaten 
Een bron van dankbaarheid    en ons hier laten staan. 
Voor altijd      Je weet dat wij je missen, 
       En hier met tranen staan. 
Voorbeeld 217       
Het huis is leeg en koud     Ons verdriet is echt enorm 
als ik je stem niet hoor     en onze harten doen zo zeer. 
de tafels, stoelen en het bed    Maar wat jij ooit 
het stelt niks meer voor     voor ons gedaan hebt, 
een boom zonder takken    vergeten wij nooit meer. 
’n hemel zonder blauw 
mijn lief dat is een dag     Voorbeeld 227 
zonder jou       Zover ik kon, ben ik met je meegegaan. 
       De laatste fase moest je alleen doorstaan, 
Voorbeeld 218      Lieve man, je was een schat voor ons allen. 
,,Ik weet aan wie ik mij vertrouwe”   Je te moeten missen, zal erg zwaar vallen. 
       Diep trots ben ik zo’n man te hebben gehad. 
Voorbeeld 219      Je blijft altijd bij mij en diep in ons hart. 
Zij gaf het beste uit haar leven 
zij gaf het beste uit haar ziel    Voorbeeld 228 
zonder ooit bevreesd te wezen    Leven is eeuwig 
of ’t in goede aarde viel.    En liefde onsterfelijk 
Zij gaf haar hart, haar ontroering   en de dood is slechts een horizon 
zij gaf haar denken en haar raad   en een horizon is niets dan een grens 
zij gaf haar innigste beroering    aan ons gezichtsvermogen 
haar bezigheid, haar daad. 
       Voorbeeld 229 
Voorbeeld 220      Afscheid nemen is niet leuk 
Je was een rots in de branding    Afscheid nemen is niet fijn 
en koerste recht door zee    Maar het zal toch moeten 
Je trotseerde storm en golven    Ook al doet dat heel erg pijn 
Alleen… je had de wind niet mee 
       Voorbeeld 230 
Voorbeeld 221      Ik wait, der is een tied van komen 
Het hart van de mens,     en ook een tied van goan. 
de bodem van de zee     En alles wat doar tussen ligt, 
beiden onpeilbaar.     Ja, dat is mien bestoan. 
          Ede Staal 
Voorbeeld 222 
Mensen komen en mensen gaan,   Voorbeeld 231 
Als de golven van de zee…    We staan niet altijd stil bij het woord “samen”, 
       Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is. 
Voorbeeld 223 
,,Deze dag gaf hij ons gisteren niet terug”   
 
Voorbeeld 224 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden? 
Wie kan voelen wat jij hebt gevoeld? 

 
Voorbeeld 225 
,, Als de werkelijkheid achter de horizon verdwijnt, 
komt bij het ochtendgloren de herinnering weer op.” 
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Voorbeeld 232 
Je wilde nog zoveel, 
maar had niet meer de kracht 
Moedig ging je door, steeds weer, 
tot op het laatste moment. 
Het wilde niet meer… 
 
Altijd stond je klaar, 
voor ons en voor een ander. 
Al die herinneringen, 
verzachten onze smart. 
Voorgoed uit ons midden, 
voor altijd in ons hart. 
 
Voorbeeld 233 
“Het mooiste deel van ons leven 
Is plotseling voorgoed afgesloten.” 
 
Voorbeeld 234 
Ik was verheugd, toen men mij zeide: 
Laten wij naar het huis des Heren gaan. 

Psalm 122 vers 1 
 

Voorbeeld 235 
Na de tranen van verdriet, 
Komt de glimlach aan herinneringen. 
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Onder tekst voor Rooms Katholieke kerken 
 

R.K. Mussel 
 

(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de Parochiekerk van O.L.V. van Lourdes te 
Mussel/Kopstukken. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het 
condoleanceregister te tekenen) van 19.30-20.00 uur in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde 
parochiekerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 9.45 uur verwacht. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in “de Mussel” te Mussel. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen wij haar/hem gedenken in de 
parochiekerk van O.L.V van Lourdes te Mussel/Kopstukken. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren  
(of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen) van 20.00-20.30 uur in de R.K. aula achter 
het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde 
parochiekerk, alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in 
crematorium “Cereshof ”, Ceresstraat 4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer bij het crematorium. 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van 
de O.L.V. van Lourdes te Mussel/Kopstukken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof 
aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen, worden vanaf 9.45 uur verwacht. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in “de Mussel” te Mussel. 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de Parochiekerk van O.L.V. van Lourdes te 
Mussel/Kopstukken. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het 
condoleanceregister te tekenen) van 19.30-20.00 uur in het Rouwcentrum, Floralaan 28 te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde 
parochiekerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar. 
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf  9.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in “de Mussel” te Mussel. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen we hem/haar gedenken in de 
parochiekerk van O.L.V. van Lourdes te Mussel/Kopstukken. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: 
om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen) van 19.30-20.00 uur in het Rouwcentrum, 
Floralaan 28 te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde 
parochiekerk, alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht.  Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in 
crematorium “Cereshof”, Ceresstraat 4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium. 
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(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum, Floralaan 28 te Musselkanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van 
de O.L.V. van Lourdes te Mussel/Kopstukken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof 
aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen, worden vanaf 9.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in “de Mussel” te Mussel. 
 
 

R.K. Musselkanaal 
 

(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de Parochiekerk van de H. Antonius van Padua, Sluisstraat 78 te 
Musselkanaal. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te 
tekenen) van 19.30-20.00 uur in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 9.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het “Parochiehuis”. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen wij haar/hem gedenken in de parochiekerk, van H. 
Antonius, Sluisstraat 78 te Musselkanaal. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het 
condoleanceregister te tekenen) van 20.00-20.30 uur in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
alwaar u vanaf 9.45 uur welkom bent. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium “Cereshof”,  Ceresstraat 
4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het “Parochiehuis”. 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van de  
H. Antonius van Padua, Sluisstraat 78 te Musselkanaal, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof 
aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen, zijn vanaf 9.45 uur welkom.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het “Parochiehuis”. 
 
 

R.K. Stadskanaal 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de Parochiekerk van Maria ten Hemelopneming, Poststraat 38 te 
Stadskanaal. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te 
tekenen) van 19.30-20.00 uur in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar. 
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen, zijn vanaf 9.45 uur welkom.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal ,,Eendracht”, Poststraat 30 te Stadskanaal.  
(of zaal ,,Hoekzema”, Hoofdstraat 7 te Stadskanaal) 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen we hem/haar gedenken in de parochiekerk van 
Maria ten Hemelopneming, Poststraat 38 te Stadskanaal. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen) van 
20.00-20.30 uur in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 Te Stadskanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium ,,Cereshof”, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 
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(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van  
Maria ten Hemelopneming, Poststraat 38 te Stadskanaal, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof 
aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen zijn vanaf 9.45 uur welkom.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in zaal ,,Eendracht”, Poststraat 30 te Stadskanaal. 
(of zaal ,,Hoekzema”, Hoofdstraat 7 te Stadskanaal)  

 
 
R.K. Ter Apel 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ter Apel. 
Aansluitend is er gelegenheid om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen van 19.30-20.00 uur in 
aula ,,De Vijverhof”, Dr. Bekenkampstraat 44 te Ter Apel. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof, aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te 
bewijzen zijn welkom om 9.45 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het ,,Parochiehuis”. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen we hem/haar gedenken in de St. Willibrorduskerk 
te Ter Apel. Aansluitend is er gelegenheid om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen van  
20.00-20.30 uur in aula ,,De Vijverhof”, Dr. Bekenkampstraat 44 te Ter Apel. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium ,,Cereshof”, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het “Parochiehuis”. (of in de koffiekamer 
van het crematorium) 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in de aula ,,De Vijverhof”, Dr. Bekenkampstraat 44 te Ter Apel. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk te  
Ter Apel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof, aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen zijn welkom vanaf 9.45 uur.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het ,,Parochiehuis”. 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ter Apel. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren van 19.30-20.00 uur in het ,,Parochiehuis”. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof, aldaar. Zij, die met ons de laatste eer wensen te 
bewijzen worden verwacht om 9.45 uur. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het ,,Parochiehuis”. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen we hem/haar gedenken in de St. Willibrorduskerk 
te Ter Apel. Aansluitend is er gelegenheid condoleren van 19.30-20.00 uur in het ,,Parochiehuis”. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium ,,Cereshof”, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het ,,Parochiehuis”. (of in de koffiekamer 
van het crematorium) 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in aula ,,De Vijverhof”, Dr. Bekenkampstraat 44 te Ter Apel. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in de  
St. Willibrordkerk te Ter Apel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof, aldaar. 
U bent vanaf 13.45 uur welkom. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het ,,Parochiehuis”. 
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R.K. Zandberg 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Joseph te Zandberg. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen) van 
19.45-20.15 uur in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d. om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 9.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ,,de Schaapsberg” te Zandberg. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen wij hem/haar gedenken in de parochiekerk van  
St. Joseph te Zandberg. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en  
het condoleanceregister te tekenen) van 20.00-20.30 uur in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag 11 maart om 10.00 uur in bovengenoemde 
parochiekerk, alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium 
,,Cereshof ”, Ceresstraat 4a te Stadskanaal.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in de R.K. aula achter het parochiehuis te Musselkanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Joseph te 
Zandberg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 9.45 uur verwacht. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ,,de Schaapsberg” te Zandberg. 
 
(Met avondwake en condoleanceavond) 
De avondwake is op woensdag d.d. om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Joseph te Zandberg. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister te tekenen) van 
19.45-20.15 uur in het Rouwcentrum, Floralaan 28 te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op zaterdag d.d.  om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 9.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ,,de Schaapsberg” te Zandberg. 
 
(Met gedenk- en condoleanceavond) 
Tijdens de (Eucharistie) viering van zaterdag d.d. om 19.00 uur zullen wij hem/haar gedenken in de parochiekerk van St. 
Joseph te Zandberg. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren (of: om afscheid te nemen en het condoleanceregister 
te tekenen) van 20.00-20.30 uur in het Rouwcentrum, Floralaan 28 te Musselkanaal. 
 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d  om 10.00 uur in bovengenoemde parochiekerk, 
alwaar u vanaf 9.45 uur wordt verwacht. Vervolgens zal de crematie plaatsvinden in crematorium ,,Cereshof ”, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 
 
(Zonder avondwake c.q. condoleanceavond) 
De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum, Floralaan 28 te Musselkanaal. 
De plechtig gezongen uitvaart zal worden gehouden op maandag d.d. om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Joseph te 
Zandberg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof aldaar. 
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf  9.45 uur verwacht. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in ,,de Schaapsberg” te Zandberg. 
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Adressen kerken in Stadskanaal 
 
 
Baptistenkerk ,,’t Kruispunt” 
 

Onze vader en opa is opgebaard in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal. 
De dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de crematie zal worden gehouden op dinsdag 11 juni om 11.00 uur 
in  Baptisten Gemeente ’t Kruispunt, de Wilgen 1 te Stadskanaal.  
U wordt vanaf 10.45 uur verwacht. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in ‘t 
Kruispunt. 
 

Baptistenkerk Handelsstraat 
 

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op maandag 23 december om 14.00 uur in de Baptisten Gemeente, 
Handelsstraat 8a te Stadskanaal. Aansluitend zal de crematie plaatsvinden in crematorium ,,Cereshof”, 
Ceresstraat 4a te Stadskanaal. U bent vanaf 13.45 uur welkom. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 
 

Christelijk Gereformeerde Kerk ,,Het Lichtbaken” 
 

De dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis zal worden gehouden op woensdag 31 juli a.s. om  
14.00 uur in Chr. Geref. kerk,  “Het Lichtbaken” Luxemburglaan 1 te Stadskanaal. 
Vooraf is er gelegenheid tot condoleren van 13.15-13.45 uur.  
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Ceresstraat te Stadskanaal. 
 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ,,De Kandelaar” 
 
Op maandag 24 februari om 14.00 uur zal er D.V. een samenkomst worden gehouden in Gereformeerde kerk ,,de 
Kandelaar”, Navolaan 28 te Stadskanaal. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de  
H.J. Kniggekade te Stadskanaal. Vanaf 13.30-13.50 uur is er gelegenheid tot condoleren. 

 
Geen bloemen. 

 

Gereformeerde Kerk ,,Poststraat” “Semsstraatkerk” 
 

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 10 april om 14.00 uur in de PKN Kerk, Poststraat 30 
te Stadskanaal, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de H.J. Kniggekade te Stadskanaal. U 
wordt vanaf 13.45 uur verwacht in zaal ,,Eendracht” achter de kerk, waar tevens na de begrafenis gelegenheid is tot 
condoleren. 
 

Lutherse Kerk 
 

De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum ,,Maarsstee, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal. 
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op donderdag 21 november a.s. om 13.00 uur in de Evangelische 
Lutherse kerk, Hoofdkade 2 te Stadskanaal.  
Aansluitend zal de crematie plaatsvinden om plm. 14.00 uur in crematorium ,,Cereshof ”, Ceresstraat 4a te Stadskanaal. 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 

 

Nederlands Hervormde kerk ,,Oosterkade” 
 
De overledene is opgebaard in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal. 
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op donderdag 27 juni om 11.00 uur in de  
N.H. kerk, Oosterkade 5 te Stadskanaal, alwaar u vanaf 10.45 uur wordt verwacht. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de N.H. begraafplaats aan de Brugstraat te Stadskanaal. Na afloop is er 
gelegenheid tot condoleren in ,,De Rank”, achter de kerk.                                             
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PKN kerk ,, De Hoeksteen” 
 
Een dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op zaterdag 23 november om 13.30 uur in ,,de Hoeksteen”, 
Velingspad 1 te Stadskanaal. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de N.H. begraafplaats aan de Brugstraat te 
Stadskanaal. U bent vanaf 13.15 uur welkom. 
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. 
 

Liever geen bloemen en geen bezoek aan huis. 
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Adressen Crematoria 
 

 
“Stilleweer” (Appingedam) 
 
Onze dochter en mijn zus is thuis opgebaard. Graag willen wij als gezin de laatste dagen alleen afscheid van haar nemen. 
De crematie zal worden gehouden op dinsdag 25 april om 16.30 uur in crematorium Stilleweer, Stilleweersterweg 1 te 
Appingedam. Als u samen met ons afscheid wil nemen bent u vanaf 16.15 uur welkom.  
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. 
 
“De Boskamp” (Assen) 
 
Mijn man en onze vader is opgebaard in het Rouwcentrum, Noorderdiep 234 te Nieuw Buinen.  
De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 3 maart om 14.00 uur in de Berkenzaal / Meanderzaal van 
crematorium ,,De Boskamp” Boskamp 5 te Assen.  
Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 13.45 uur verwacht.  
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. 
 
“De Meerdijk” (Emmen) 
 
Mijn man is opgebaard in de aula, Middenlaan 120 te Tweede Exloërmond. 
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 25 april om 10.30 uur in crematorium ,,De Meerdijk”  
Meerdijk 74 te Emmen. Zij, die met ons de laatste eer wensen te bewijzen worden vanaf 10.15 uur verwacht.  
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. 
 
Crematorium “Groningen” 
 
Onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum, Crematoriumlaan 2 te Groningen. 
De crematieplechtigheid wordt gehouden op woensdag 3 maart om 13.00 uur in aula 1 / aula 2 van het crematorium 
,,Groningen”, Crematoriumlaan 6 te Groningen. Als u samen met ons afscheid wil nemen bent u vanaf 12.45 uur 
welkom. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. 
 
“Cereshof” (Stadskanaal) 
 
Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 4 juni van 17.00-18.00 uur in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”,  
Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal.  
De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal worden gehouden op maandag 6 juni  om 14.00 uur in 
crematorium ,,Cereshof ” Ceresstraat 4a te Stadskanaal. U bent vanaf 13.45 uur welkom.  
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.  
 
“Oost Groningen” (Winschoten) 
 
Mijn vrouw en onze moeder is opgebaard in uitvaartcentrum ,,Maarsstee”, Vlaanderenlaan 1 te Stadskanaal.  
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op vrijdag 21 februari a.s. om 15.00 uur in crematorium  
,,Oost Groningen”  Acacialaan 51 te Winschoten. U bent vanaf 14.45 uur welkom. 
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.  
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Bedrijventeksten: 
 

Voorbeeld 1 
Geschokt en intens verdrietig zijn wij door het overlijden van onze medewerker 
 

…. 
 
Wij hebben … leren kennen als een bijzonder aardige en hartelijke persoonlijkheid met een grote toewijding en 
verantwoordelijkheid voor alles wat hij deed. …. Werkte bij … als …. 
 
Wij zullen hem zeer missen en wensen zijn …….. 
 

Voorbeeld 2 
Wij zullen ons ..... (naam) herinneren als iemand die altijd voor een ander opkwam, toegewijd en enthousiast was. 
 

Voorbeeld 3 
Met grote ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega ....  
 

Voorbeeld 4 
Na een moedige maar oneerlijke strijd is onze collega en vriendin 

 

Naam 
 

overleden. 
 

Zij was voor ons een enthousiaste, gezellige, spontane gedreven collega en vriendin die wij ontzettend gaan missen. 
Wij wensen naam en naam kinderen, familie en vrienden veel kracht en sterkte om dit zware verlies te dragen. 

 
Je vrienden 
naam bedrijf 

 

Voorbeeld 5 
Maandag bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van onze collega 

Naam 
Werd 50 jaar oud. Wij verliezen in hem een betrokken en kundige collega. 

Wij wensen zijn vrouw, zijn zoon en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
Namens alle medewerkers 

naam bedrijf 
 
 


