
 

 

Teksten bij een overlijden na een ziekbed 

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze…. 

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons 
grote verdriet overleden mijn/onze.... 

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan 
mijn/onze..... 

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen 
mijn/onze…… 

Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van 
hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons 
heengegaan/overleden mijn/onze .... 

Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke 
strijd toch moeten opgeven. 

Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich 
altijd overal doorheen. Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten 
opgeven. 

Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen 
stierf mijn/onze ..... 

Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig 
heengegaan mijn/onze…. 

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting 
dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij 
afscheid genomen van mijn/onze....... 

Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is 
gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is 
heengegaan mijn/onze ..... 

Met enorme bewondering en respect voor de manier waarop hij/zij 
zijn/haar strijd heeft gestreden hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn/onze...... 

Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat 
hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is 
overleden mijn/onze.... 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teksten na een onverwacht overlijden 

 

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet geven wij u kennis 
dat, voor ons veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan/is 
overleden mijn/onze….. 

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de 
dood werd ingehaald. Wij hebben onverwacht afscheid moeten 
nemen van mijn/onze….. 

Tot onze verbijstering is plotseling van onze heengegaan 
mijn/onze….. 

Plotseling niet meer in ons midden… 

Volkomen onverwacht is ons ontvallen mijn/onze… 

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ….. 

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit ons leven mijn/onze….. 

Zonder dat iemand het heeft aan zien komen is plotseling 
overleden mijn/onze….. 

Op ..-jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling 
overleden mijn/onze….. 

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling 
overleden mijn/onze ….. 

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen 
zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze …. 

Verbijsterd zijn wij door het plotselinge overlijden van mijn/onze…. 

Wij zijn diep geschokt en intens verdrietig door het volkomen 
onverwachte overlijden van mijn/onze….. 

Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten 
nemen van mijn/onze … 

 

 

 

 



 

Teksten bij een overlijden na een euthanasie 

Op een door hem/haar zelf, uit overtuiging gekozen wijze is, op ..-
..-200. overleden mijn/onze.... 

Na een moegestreden leven heeft hij/zij voor een weloverwogen 
stap gekozen, zodat hij/zij nu de rust heeft gevonden waar hij/zij 
zo naar verlangde. 

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/haar zelf uit overtuiging gekozen 
wijze overleden mijn/onze.... 

Teksten bij een overlijden na een ongeval 

Door een ongeval is uit ons midden weggevallen mijn/onze.... 

Door een tragisch ongeval is ons plotseling ontvallen mijn/onze.... 

Verslagen geven wij u kennis dat ten gevolgen van een noodlottig 
ongeval van ons is weggenomen mijn/onze.... 

Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Door een tragisch ongeval 
zijn wij ..... kwijtgeraakt. 

Vol ongeloof en met ontzetting delen wij u mede dat na een 
noodlottig ongeval van ons is heengegaan mijn/onze... 

Verbijsterd en verdrietig geven wij u kennis dat, na een tragisch 
ongeval uit ons midden is weggenomen mijn/onze..... 

Met onbeschrijfelijk verdriet geven wij u kennis dat bij een 
noodlottig ongeval in  …….. (plaats) om het leven is gekomen 
mijn/onze…… 

Tot ons grote verdriet is, zeer onverwacht, door een noodlottig 
ongeval om het leven gekomen mijn/onze..... 

Door een verkeersongeval is plotseling uit ons leven weggerukt 
mijn/onze..... 

In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de 
toekomst is na een tragisch ongeluk uit ons leven gerukt 
mijn/onze... 

Tijdens het uitoefenen van zijn werk is een noodlottig ongeluk hem 
fataal geworden. 

  

 

 



 

 

Religieuze teksten 

De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze...... 

In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/onze...... 

God heeft thuisgehaald mijn/onze..... 

De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen mijn/onze...... 

Heden is, na actief en intens te hebben geleefd, in de volle 
overtuiging van zijn/haar Heer en Heiland ontslapen (overleden 
mijn/onze..... 

Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn Schepper tot het 
Eeuwig Leven is geroepen mijn/onze...... 

Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen is overledene 
mijn/onze.... 

Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot Zich geroepen 
mijn/onze.... 

Met intens verdriet namen wij er kennis van dat God, geheel 
onverwacht, tot Zich heeft genomen mijn/onze... 

De Heer heeft verlost en thuisgehaald Zijn kind, mijn/onze..... 

Bedroefd om zijn heengaan, maar met een dankbare herinnering 
aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in 
het volle vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland van ons is 
heengegaan mijn/onze...... 

Heilig Sacrament der Zieken 

Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar dankbaar voor al het goede 
dat wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, 
na te zijn voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken en in volle 
overgave aan de Heer, vredig van ons is heengegaan mijn/onze..... 

Bedroefd, maar dankbaar dat een groter lijden hem/haar bespaard 
is gebleven, geven wij u kennis dat, gesterkt door het H. 
Sacrament der zieken, is overleden mijn/onze... 

Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te 
hebben mogen ontvangen is overleden mijn/onze..... 

Bedroefd, maar dankbaar dat wij zolang  zijn/haar liefde, 
zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, omringd door zijn/haar 
kinderen is overleden mijn/onze... 

 



 

Veel van bovenstaande zinnen worden afgesloten met het 
noemen van de relaties met vaak een bijvoeglijk 
naamwoord, zoals lieve, zorgzame, dierbare etc. 

 
mijn bijzondere man/vrouw 
mijn lieve man/vrouw 
mijn allerliefste man/vrouw 
mijn lieve zorgzame man/vrouw 
mijn innig geliefde man/vrouw 
mijn dierbare man/vrouw 
mijn lieve en markante man/vrouw 
mijn trouwe echtgenoot/note 
mijn diepgelovige man/vrouw 
mijn zeer geliefde man/vrouw 
mijn bijzondere en erudiete man 
mijn onvergetelijke man/vrouw 
mijn dappere man/vrouw 
mijn levenslustige man/vrouw 
mijn levenskameraad 
mijn levensmaatje 
mijn maatje 

 
onze zorgzame vader/moeder 
onze originele vader/moeder 
onze bijzondere vader/moeder 
onze inspirerende vader/moeder 
onze betrokken vader/moeder 
onze geweldige vader/moeder 
onze genereuze vader/moeder 
onze fantastische vader/moeder 
onze lieve, zorgzame vader/moeder 
onze pater familias 
onze markante vader/moeder 
onze onvervangbare vader/moeder 
onze eigenzinnige vader/moeder 
onze unieke vader/moeder 
onze krachtige vader/moeder 
onze bevlogen vader/moeder 
onze trotse opa/oma 
onze geweldige opa/oma 
onze super opa/oma 
onze altijd belangstellende opa/oma 

 
 

De naam op de rouwkaart 

Na de aanhef wordt de naam van de overledene op de kaart 
vermeld. Dit kan zijn de volledige naam van de overledene met 
daaronder de roepnaam of alleen de roepnaam met de 
achternaam. 

Onder zijn/haar naam kan vermeld worden de naam van de 
overleden echtgeno(o)t(e): weduwnaar/weduwe van.......... 

Voorbeeld:                              Johannes Antonius Jansen 
                                                                 - Jan - 

   of 

                                                Johannes Antonius Jansen 
        - Jan - 
                                       weduwnaar van Marie Jansen - van Vliet 

 


