Dankbetuiging
Voorbeeldteksten
1.

Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van onze lieve man en vader

(naam)
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat de volle kerk, de bloemen, de vele lieve brieven
en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.
		
2.

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de bloemen, kaarten en vele andere
blijken van medeleven die wij van u ontvingen na het overlijden van
		

(naam)

Uw belangstelling is voor ons een grote steun. Wij zullen haar blijven missen en haar in
onze herinnering houden als iemand die bij velen geliefd was.
3.

Bedankt voor de grote belangstelling en het medeleven tijdens het ziek zijn en na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa
		

(naam)

4.

Uw blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden, alsmede uw aanwezigheid
bij de begrafenis van ons mam en oma

(naam)
hebben wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hiervoor hartelijk.
5.

Wij vonden het fijn dat u bij het afscheid van mijn man, ons pap en opa
		

(naam)

aanwezig was, of dat u op een of andere wijze ons uw medeleven hebt laten blijken.
U was voor ons een steun in deze dagen. Wij danken u daarvoor oprecht.
6.

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel hartelijk medeleven hebben mogen
ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis van onze vader, schoonvader en lieve opa
		

(naam)
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7.

Een brief, een kaart, een handdruk, soms zonder woorden of alleen maar aanwezig zijn.
Het waren uitingen van hen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons verdriet na het
overlijden van mijn lieve man, vader en opa
		

(naam)

8.

Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en deelneming te hebben ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en mijn dochter.
		

(naam)

Zoveel belangstelling
Zoveel kaarten
Zoveel lieve woorden

9.

10.

Wij hebben dit zeer gewaardeerd en betuigen u hierbij onze oprechte dank.

11.

Voor alle steun en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve
dierbare zoon, broer en zwager

(naam)
willen wij u hartelijk danken.
							Jan en Suzan
							Joop en Annette
							Bea en Han
Denekamp, mei 2024
12.

Haar wil, haar lach, haar humor, haar …..alles
Mam, we zullen je nooit vergeten.

13.

Hierbij bedanken wij een ieder die op welke wijze dan ook belangstelling en medeleven heeft
getoond na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en lieve oma

(naam)
							Henk
							Kinderen en kleinkinderen
Ootmarsum, februari 2025
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14.

Dankbetuiging

Een hand, een woord, een gebaar
doen zo goed
als je iemand die je lief hebt
missen moet.
De lege plek, het doet zo’n pijn,
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.
Definitief afscheid nemen veroorzaakt verdriet. En dan doet het goed van alle kanten steun te
ontvangen. Door uw aanwezigheid, de vele kaarten, brieven en de vele bloemen, is het ons niet
mogelijk ieder persoonlijk te bedanken. Vandaar dat wij u langs deze weg heel hartelijk dank
zeggen voor uw medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame
vader

(naam)
15.

Dankbetuiging
Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven, in welke
vorm dan ook, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma

(naam)
Voor ons was het een grote steun te weten dat zij door zo velen gekend en gewaardeerd werd.
16.
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Groot was zijn liefde
Groot het verdriet
Mooi de herinneringen
Die hij achterliet
Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven, de
vele kaarten, bloemen en uw aanwezigheid bij de Avondwake en Uitvaartplechtigheid van mijn
lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en trotse opa

(naam)
Dit heeft ons diep geraakt en erg goed gedaan.
Wij willen u daarvoor onze oprechte dank betuigen. We zullen hem in herinnering houden als
iemand die bij velen bekend en geliefd was.
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17.

Het hartelijke medeleven en de warme belangstelling die wij mochten ontvangen na het
heengaan van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en grootvader

(naam)
hebben ons diep getroffen.
Wij betuigen onze innige dank voor de steun en troost die ons in deze moeilijke tijd geschonken is.
DANKBETUIGING

18.

Groot is het gemis, de leegte en het verdriet na het overlijden van mijn lieve man en onze
fantastische papa

(naam)
In deze moeilijke tijd hebben wij gemerkt, dat (naam) niet alleen voor ons, maar voor heel veel
mensen een bijzondere man is geweest. Uw medeleven, in welke vorm dan ook, was voor ons
een grote steun.Hiervoor willen wij u hartelijk dank zeggen.
Dankbetuiging

19.

In de afgelopen tijd hebben we op veel manieren gemerkt hoezeer iedereen meeleefde met ons
verdriet om het verlies van mijn lieve man / vrouw, onze vader / moeder en opa / oma

(naam)
Dit heeft ons zeer gesteund.
Voor alle blijken van medeleven willen we graag iedereen op deze manier bedanken.
Dankbetuiging

20.

Zo geweldig lief…
De mooie woorden en lieve herinneringen, de bloemen, bezoekjes, kaartjes, de warmte en
troost die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze onvervangbare vader / moeder
en opa / oma

(naam)
Hartelijk dank.
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21.

“Zonder (Naam) is alles anders”
Hartelijk dank voor uw mooie woorden, prachtige bloemen en de vele kaarten
die ik mocht ontvangen. En voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen
van mijn allerliefste man

(naam)
Onwerkelijk is het gemis maar ik moet nu leven
met hoe eenzaam, eenzaam is.
Nu verder zonder jou, dat doet pijn te weten
nooit meer samen te zijn.
Lucy
22.

Lieve familie, vrienden en kennissen
Wij willen jullie bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen van onze (schoon)moeder en oma

(naam)
Als familie bedanken wij iedereen voor jullie steun, vriendschap en liefde.
							Henk
							Kinderen en kleinkinderen
De Lutte, april 2025
23.

Dankbetuiging
Dank jullie wel voor alle steun en het medeleven met ons, tijdens de zware strijd die wij hebben
gehad met het accepteren van het onvermijdelijke; de ongeneselijke ziekte van mijn allerliefste
maatje en mijn trotse papa / mama

(naam)
Het heeft mij, de kinderen en de familie ontzettend goed gedaan om zoveel kaarten, brieven,
bloemen, attenties, mailtjes, appjes, sms’jes en telefoontjes met hartverwarmende woorden te
ontvangen, in de maanden voor en na het overlijden van (naam).
De leegte is moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot
de moed om verder te gaan. Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem / haar
zullen missen.
Met trots kijken wij als familie dan ook terug op de mooie en waardige Avondwake en
Uitvaartplechtigheid. Het is voor ons een fijne gedachte dat (naam) in zijn / haar leven voor
velen zoveel heeft betekend.
Aangezien het voor ons onmogelijk is om een ieder persoonlijk te schrijven, willen wij u langs
deze weg hartelijk bedanken.
Wilt u nog in het bezit komen van het boekje van de Uitvaartplechtigheid of een bidprentje, dan
kunt u contact met mij opnemen.
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