
Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van…

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u 
kennis van het heengaan van…

Na een kortstondige ziekte is tot onze grote droefheid van ons heengegaan…

Voor ons vrij onverwacht is, tot onze diepe droefheid van ons heengegaan…

Na een geduldig gedragen lijden is tot onze droefheid van ons heengegaan…

Dankbaar dat hij/zij nog zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat geheel 
onverwachts van ons is heengegaan…

Na een leven vol zorg en aandacht voor allen die hem/haar dierbaar waren, is tot onze grote 
droefheid onverwacht van ons heengegaan…

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotselinge overlijden van…

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor al het goede dat hij/zij ons geven heeft, berichten wij u dat 
van ons is heengegaan…

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die hij/zij ons achterlaat, geven wij u kennis dat 
te vroeg van ons is heengegaan…

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, 
geven wij u kennis van het overlijden van…

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, 
is plotseling van ons heengegaan…

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem/haar mochten ontvangen, delen wij u tot onze 
droefheid mede, dat van ons is heengegaan mijn…

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was een grote vreugde dit in 
saamhorigheid voor je te mogen doen. Je was voor ons een lieve man/vrouw/vader/moeder/
opa/oma. We konden altijd op je rekenen. We zullen je missen. Heden, …(datum)… is plotseling 
van ons heengegaan onze…

Bedroefd stellen wij u ervan in kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan mijn innig 
geliefde…

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem/haar verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis dat na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan mijn lieve…

Met bewondering voor de wijze waarop hij/zij haar ongelijke strijd heeft gestreden, geven wij u 
kennis dat van ons is heengegaan mijn…

Rouwkaart / rouwadvertentie

Voorbeeldteksten aanhef rouwbrief en/of rouwadvertentie
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Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij 
onverwacht afscheid moeten nemen van onze…

Heden overleed zacht en kalm onze lieve…

Omdat wij dankbaar zijn voor al zijn/haar liefde en zorgen gedurende een lang leven, zijn wij nu 
verdrietig dat van ons is heengegaan onze zorgzame…

Na alle fijne jaren die we met hem/haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze lieve…

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze fijne…

Intens bedroefd om zijn/haar te vroege afscheid, maar oprecht dankbaar voor alles wat                       
hij/zij tijdens zijn/haar leven voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een 
langdurige ziekte rustig (en kalm) is ingeslapen mijn dierbare…

Tot ons grote verdriet is onverwacht van ons heengegaan onze goede…

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij/zij ons gegeven heeft, hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze…

Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen, 
is nu toch overleden mijn trouwe…

Geheel onverwacht is vandaag, na een leven dat getekend was door inzet en hartelijkheid voor 
allen die hem/haar omringden, overleden onze zeer goede…

Langs deze weg stellen wij u ervan in kennis dat na een kortstondige ziekte op … is overleden…

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn/haar goedheid en levensblijheid mochten 
genieten, delen wij u mede dat onverwacht van ons is heengegaan mijn…

Mijn lieve man/vrouw en onze papa/mama is gestorven. Waarom zo vroeg? Maar toch ben ik/
zijn wij erg dankbaar voor wat hij/zij voor ons was en zal blijven.

… dag … 20.. is midden uit het volle leven plotseling van ons heengegaan mijn zeer goede…

Ontroerd geven wij kennis dat onze lieve en zorgzame vader/moeder en opa/oma van ons is 
heengegaan…

Met al zijn/haar levenslust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne 
jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten 
nemen van onze fantastische…

Nadat wij … jaar voor hem/haar hebben mogen zorgen, is tot onze grote droefheid uit ons gezin 
weggenomen onze…

Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van…

Rouwkaart / rouwadvertentie
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Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn/haar lijden nu een einde gekomen is, delen wij u mede 
dat na een langdurige ziekte, die hij/zij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, 
zacht en kalm van ons is heengegaan…

Op … dag …(datum)… overleed geheel onverwachts in zijn/haar vertrouwde omgeving mijn…

Hiermede vervullen wij de droeve plicht u mede te delen dat van ons is heengegaan…

Op … -jarige leeftijd werd uit ons midden weggenomen…

Diep bedroefd hebben wij afscheid moeten nemen van…

In volle vrede is, na een werk- en zorgzaam leven, na een kortstondige ziekte van ons heengegaan, 
mijn…

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een noodlottig ongeval, van ons is heengegaan mijn…

Heel verdrietig, maar vol goede herinneringen aan zijn/haar liefde voor zijn/haar gezin, familie 
en vrienden, hebben wij afscheid moeten nemen van…

Na vele moeilijke jaren en daarna de mooie en gelukkige jaren is plotseling van ons heengegaan 
mijn lieve…

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd dat hij/zij bij ons was, delen wij u mede, dat 
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve…

In grote dankbaarheid voor zijn/haar welbesteed leven, delen wij u mede dat plotseling, kalm en 
vredig van ons is heengegaan mijn lieve… 

Na een werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor zijn/haar gezin en allen die hem/haar 
dierbaar waren is van ons heengegaan…

Na een gezond en actief leven is op de hoge leeftijd van … jaar plotseling van ons heengegaan…

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u 
kennis van het plotselinge overlijden van…

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, 
is overleden…

In dankbare herinnering aan alles wat hij/zij voor ons geweest is, delen wij u mede dat onze… op 
de leeftijd van …jaar is overleden.

Intens gelukkig waren wij samen. Onze steun en toeverlaat, een echte rots in de branding. Je 
liefde, warmte, vrolijkheid, pretoogjes en je onvermoeibare optimisme, wat zullen wij dat missen! 
Het is zo onwerkelijk te denken dat wij nu niet meer samen zijn. Nog volop bezig met het bouwen 
aan onze toekomst is plotseling van ons weggehaald…

Na een geduldig gedragen ziekte van enkele maanden, is van ons heengegaan, in vast 
geloofsvertrouwen, mijn…

Rouwkaart / rouwadvertentie
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Rouwkaart / rouwadvertentie
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Op de leeftijd van …jaar is, voorbereid, maar toch plotseling, na voorzien te zijn van het  
H. Sacrament der Zieken in het … te … , van ons heengegaan mijn…

Moegestreden is in zijn/haar Heer ontslapen, mijn…

Na een moedig gedragen lijden is door de Heer tot Zich genomen in Zijn Heerlijkheid, nadat  
hij/zij voorzien was door het H. Sacrament der Zieken, mijn…

Omringd door allen die hem/haar lief waren is, na een langdurige met moed gedragen ziekte, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in het … van ons heengegaan mijn…

Gekomen tot de leeftijd der sterken, is na een kortstondige ziekte, na voorzien te zijn van het  
H. Sacrament der Zieken, van ons heengegaan mijn…

Heden overleed plotseling, na een arbeidzaam leven, op de leeftijd van …jaar, mijn…

Na een liefdevolle verzorging in … is, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, zacht en kalm 
overleden mijn…

In de vrede van Christus overleed zacht en kalm, na een rijk en welbesteed leven in zijn/haar  
…e levensjaar, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, mijn…

Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, is op de leeftijd van …jaar, na een liefdevolle 
verpleging in … overleden, mijn …

Na een leven van getrouwe toewijding aan de Heer is, na het ontvangen van het H. Sacrament 
der Zieken, van ons heengegaan mijn…

Met droefheid geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, voorzien van het  
H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn…

Na een godsdienstig en zeer vruchtbaar leven en gedurende vele jaren liefderijk verzorgd in 
verzorgingstehuis … te … is heden onverwacht overleden mijn…

Na een leven van zorg voor zijn/haar gezin en medeleven met velen, is vol overgave in diep 
geloof ingeslapen mijn…

Dankbaar jegens God dat wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, berichten wij u 
dat op …-jarige leeftijd is overleden mijn…

Na een langdurige ziekte is, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, nog voorzien van het  
H. Oliesel, van ons heengegaan mijn onvergetelijke…

Heden heeft God het behaagd van ons te nemen mijn geliefde…

Met diepe droefheid en in grote verslagenheid delen wij u mede, dat door een noodlottig ongeval, 
nog in de bloei van zijn/haar leven, van ons is heengegaan mijn…
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Rouwkaart / rouwadvertentie
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Bedroefd, maar dankbaar wij hem/haar zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij u 
kennis dat, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, t6och onverwacht van ons is 
heengegaan mijn…

Verdrietig om zijn/haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn/haar lijden nu 
voorbij is, geven wij u kennis dat, na een liefdevolle verzorging in … , voorzien van het h. Sacrament 
der Zieken is overleden mijn…

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid voor ons en allen die hem/haar dierbaar 
kenden, ging, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, van ons heen mijn…

De Heere heeft tot Zich genomen…

De Heere heeft thuisgehaald…

Heden nam de Heer, na een moeizame tijd, uit ons midden weg mijn…

Vervuld met diepe droefheid geven wij u kennis dat het de Heere behaagde van onze zijde weg 
te nemen…

Heden nam de Heere nog geheel onverwacht tot Zich in de volle zekerheid des Geloofs…

In volle vrede is zacht en kalm van ons heengegaan…

Heden is tot zijn/haar Heer en Heiland heengegaan…

Heden is voor ons geheel onverwacht door zijn/haar Heer en Heiland van ons weggenomen…

In Gods ondoorgrondelijke wijsheid werd van ons weggenomen…

In zijn/haar Heer en Heiland is ontslapen…

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen lijden, de Heer tot Zich 
heeft genomen…

Rustig en vredig, veilig geborgen, is in zijn/haar Heer en Heiland ontslapen…

In het vertrouwen dat de Heer ook nu zijn/haar en onze Herder wil zijn is heden overleden…

Heden nam de Heere tot Zich, in de zekerheid van de Opstanding en het Eeuwige leven…

Het behaagde de Heere, in de zekerheid des geloofs en in volle vrede, op Zijn liefdevolle wijze uit 
ons midden te nemen mijn…

God heeft op Zijn tijd en Zijn wijze tot Zich genomen mijn…

Wij zijn bedroefd, doch ook dankbaar, dat hij/zij is verlost en in vrede van ons is heengegaan 
mijn…
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Rouwkaart / rouwadvertentie

Gelovend in Gods ontferming, delen wij u mede, dat van ons is heengegaan mijn…

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis dat, met de vaste Hoop en het Vertrouwen in de wonderbare macht van Jehova God om 
gedurende De Opstanding door Jezus Christus tot leven te worden gebracht, is ingeslapen mijn…

Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een langdurig geduldig gedragen lijden, voorzien 
van het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn…

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar zorgzaamheid en hartelijkheid mochten 
ervaren geven wij u kennis dat, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, van ons is 
heengegaan mijn…

Met de herinnering aan de gelukkige jaren die hij/zij aan ons heeft gegeven, hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn…

Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn…

Heel verdrietig, maar vol goede herinneringen aan zijn/haar liefde voor zijn/haar gezin, familie 
en vrienden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn…

Op …(datum)… is …. (naam)…
Overleden op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze. Wij hopen dat hij/zij de rust 
en eindbestemming gevonden heet die hij/zij zocht.

Op …(datum)… is overleden …. (naam)… Wij zijn verdrietig dat hij/zij er niet meer is, maar 
respecteren zijn/haar keuze.

Met een verdrietig gevoel om zijn/haar heengaan, maar met een bevrijdend gevoel dat zijn/
haar lijden nu voorbij is, geven wij u kennis van het overlijden van mijn…

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is overleden…

Bedroefd, doch ook dankbaar dat wij zo vele jaren verenigd mochten zijn, geven wij u kennis dat 
van ons is heengegaan mijn…

Met zeer diepe droefheid laten wij u weten dat, tijdens het beoefenen van zijn/haar zo zeer 
geliefde hobby/sport, volkomen onverwacht en op een veel te jonge leeftijd van …jaar, is 
heengegaan mijn…

We wisten dat de zijn/haar dood onafwendbaar was. In liefdevolle machteloosheid hebben we 
elkaar vastgehouden ten einde toe. We hebben samen gelachen en gehuild. Nu rest ons de 
moeilijke taak om u mede te delen, dat van ons is heengegaan mijn…
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Met heel veel verdriet, maar dankbaar voor alle fijne jaren die we samen hebben gehad, geven wij hierbij 
kennis dat, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en liefste opa

Johannes Gerardus de Groot
Johan

echtgenoot van

Ria de Groot - Veenstra

* 8 januari 1933              † 2 september 2020

 Ria de Groot – Veenstra
 Marion en Marten  
 Rick en Ellen   
  Max, Sam
 John en Marloes 
  Daan, Wouter, Ben
 Linda en Martijn
  Simon, Sophie
 Paul en Eliza
  Cor, Joep
 Paulien

Kloppendijk 32
7591  BT  Denekamp

Johan is thuis.

Wij komen samen om hem in onze gebeden te gedenken tijdens de Avondwake op vrijdag 22 september 
om 19.00 uur in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. 
Aansluitend is er gelegenheid om thuis afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De Uitvaartplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, zal worden gehouden op zaterdag 23 september om                    
10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof aldaar.

Neven en nichten worden hierbij mede uitgenodigd.
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Rouwkaart / rouwadvertentie

 Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat wij haar in ons midden                                                                                                                                           
                                 mochten hebben, delen wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in                                                                                                                                               
                               ‘Gerardus Majella’ te Denekamp is overleden onze schoonzus en tante

Ria Veenstra
Hendrika Johanna Maria

op de leeftijd van 77 jaar.

         Familie Veenstra

Denekamp, 3 november 2020
Correspondentieadres:
Fam. Veenstra
Kloppendijk 32
7591  BT  Denekamp

Wij bidden voor haar op dinsdag 7 november om 19.00 uur tijdens de Avondwake in de H. Nicolaaskerk te 
Denekamp.
Aansluitend is er gelegenheid om van haar afscheid te nemen en de familie te condoleren in de aula, Wiptoen 
1 te Denekamp.

De Uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op woensdag 8 november om        
10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis volgt op het R.K. kerkhof aldaar.
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Rouwkaart / rouwadvertentie

Ik bin in Diene haand, o Heer
Doe löts mie lös, Doe grips mie weer.

Bedroefd om zijn plotselinge overlijden, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
gedaan en betekend, delen wij u mee dat onverwacht van ons is heengegaan onze lieve broer, 
zwager en oom

Johan de Groot 
sinds 14 oktober 2000 weduwnaar  van

Ria de Groot – Veenstra

op de leeftijd van 84 jaar.
     

    
                 B. de Groot
        S. de Groot
                  Fam. G. Veenstra
                  Fam. W. Veenstra
        Fam. A. Veenstra
                  Nichten en neven

      
24 augustus 2020
Brandlichterweg 99
7591 ND  Denekamp

Johan is thuis.

Wij komen samen om voor hem te bidden op woensdag 30 augustus om 19.00 uur tijdens een 
Avondgebed in de Protestantse kerk, Grotestraat 3 te Denekamp.
Aansluitend is er gelegenheid om thuis afscheid van hem te nemen en de familie te condole-
ren.

De Dienst van Woord en Gebed ter nagedachtenis aan Johan, waarvoor u allen wordt 
uitgenodigd, is op donderdag 31 augustus om 14.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de 
begrafenis zal volgen op de hervormde begraafplaats te Denekamp.

Vertrek vanaf het huisadres om 13.15 uur.
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We moeten je loslaten
Nu je er niet meer bent

Is de wereld een stukje ingekrompen

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart, maar tegelijkertijd met een gevoel van  
opluchting, dat voor haar aan deze manier van leven een einde is gekomen, hebben we voorgoed 
afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hendrika Johanna Maria de Groot - Veenstra
echtgenote van

Johannes Gerardus de Groot

op de leeftijd van 68 jaar.

       Johan de Groot
       Esther en Marcel Jansen - de Groot
        Jelle, Renske, Douwe, Jildou

       Karin de Groot en Gerben Ottens
        Elke, Tom, Pim, Bjorn

3 november 2020
Correspondentieadres:
Esther en Marcel Jansen - de Groot
Kloppenstraat 86
7631  AC  Ootmarsum

Wij bidden voor haar vrijdag 8 november om 19.00 uur tijdens de Avondwake in de H.H. Simon en 
Judaskerk te Ootmarsum.
Aansluitend kunt u de familie condoleren in de kerk en afscheid van haar nemen in de aula,                                   
Smithuisstraat 2a te Ootmarsum.

De Uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 9 november 
om 10.00 uur in bovengenoemde kerk, waarna de begrafenis volgt op het R.K. kerkhof aldaar.

Neven en nichten worden hierbij mede uitgenodigd.
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Nederlandse onderscheidingen

Militaire Willemsorde
Orde van de Nederlandse Leeuw
Orde van Oranje – Nassau
Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau
Huisorde van Oranje

Onderlinge rangorde der Nederlandse Staatsorden
De onderlinge rangorde van de graden van de Militaire Willemsorde, 
de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje – Nassau is:

Alle graden van de Militaire Willemsorde

Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Grootkruis in de Orde van Oranje – Nassau
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Grootofficier in de Orde van Oranje – Nassau
Commandeur in de Orde van Oranje – Nassau
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje – Nassau
Ridder in de Orde van Oranje – Nassau
Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Drager van de eremedaille in goud (zilver, brons) 
verbonden aan de Orde van Oranje – Nassau

Overige onderscheidingstekens, zoals:

Verzetskruis
Erepenning van de provincie Overijssel
Erepenning van de gemeente …

Kerkelijke onderscheidingen:

Commandeur in de Orde van Paus Gregorius de Grote
Ridder in de Orde van Paus Gregorius de Grote
Commndeur in de Orde van Paus Silvester
Ridder in de Orde van Paus Silvester
Het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice
De eremedaille Bene Merenti

Onderscheidingen
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Slotregels

Neven, nichten, vrienden en bekenden worden hierbij mede uitgenodigd.

Neven, nichten, vrienden en bekenden worden langs deze weg mede uitgenodigd.

Vrienden en bekenden worden hierbij mede uitgenodigd.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen.

Degene die geen rouwkaart heeft ontvangen, hopen wij toch te bereiken met deze advertentie.

Wilt u, indien wij vergeten zijn een kennisgeving te verzenden, deze advertentie als zodanig te 
beschouwen.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, dan verzoeken wij u deze kennisgeving als 
zodanig te beschouwen.

In plaats van bloemen graag een gift aan het Koningin Wilhelmina Fonds, waarvoor gecollecteerd 
zal worden bij het uitgaan van de kerk.

In plaats van bloemen graag een gift aan het Koningin Wilhelmina Fonds, waarvoor bij de 
uitgang van de kerk een collectebus staat.

Gelieve geen bloemen.

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend personeel van … , afd. … voor de liefdevolle 
verzorging.

Johan heeft ervoor gekozen zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. Familie 
en vrienden worden over enige tijd in de gelegenheid gesteld om op een door Johan uitgekozen 
locatie bij elkaar te komen ter nagedachtenis aan deze bijzondere man.


