Zoveel kaarten, brieven, knuffels, lieve woorden.
Zoveel bezoek. Zoveel bloemen.
Zoveel liefde hebben wij ervaren toen jullie er voor
ons waren na het afscheid van mijn/onze
Naam
Zoveel dank.

Voor de vele blijken van betrokkenheid na het
overlijden van mijn/onze
Naam
wil ik u, mede namens mijn kinderen en
kleinkinderen bedanken.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe
geliefd hij/zij was en hoe hij/zij werd gewaardeerd.

***
***
Hartverwarmend dat zovelen met ons hebben
meegeleefd na het overlijden van mijn lieve
man/vrouw, onze lieve vader/moeder
Naam
Voor ons is het een grote steun te weten dat hij/zij
werd gewaardeerd en gekend. Hiervoor bedanken
wij u hartelijk.

Dankbaar zijn wij/ben ik voor uw belangstelling na
het overlijden van
Naam
Uw kaarten, telefoontjes, bloemen of komst naar
de begrafenis/crematieplechtigheid waren voor
ons/mij een grote steun en zullen in dankbare
herinnering blijven.

***
***
Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, die wij als familie
ontvingen tijdens zijn/haar ziekbed en na zijn/haar
overlijden.
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle
reacties ons een grote troost zijn bij de verwerking
van het heengaan van mijn/onze
Naam
***
Zomaar wat woorden die bij ons opkwamen na het
afscheid van mijn/onze
Naam
Groots, liefdevol, humor, veel verhalen, mooie
herinneringen, kaarten, brieven, een bezoekje.
Het helpt ons verder te gaan.
***
De ontelbare hoeveelheid brieven, kaarten,
telefoontjes, bloemen en de overweldigende
belangstelling die wij mochten ontvangen na het
overlijden en bij de uitvaart van
Naam
hebben ons een enorme steun gegeven om dit
verlies te verwerken.
***

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende
blijken van medeleven die wij ontvingen na het
overlijden van mijn/onze
Naam
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen
zijn die hem/haar missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
***
Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling en de lieve brieven en kaarten die
wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn/onze
Naam
Met trots kijken wij als familie terug op de mooie
en waardige afscheidsdienst in de
kerk/begrafenis/crematieplechtigheid.
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte
dat (naam) in zijn/haar leven voor anderen zoveel
heeft betekend.
***

U was erbij toe we afscheid namen van mijn/onze
Naam
Dat heeft ons heel goed gedaan. Juist in de dagen
na het overlijden hadden we het zo hard nodig uw
liefdevolle belangstelling te voelen.
Zo kunnen wij verder.
***
We wisten dat
Naam
een geliefd persoon was, maar dat hij/zij zo geliefd
was… Dat merkten we aan de vele kaarten en
brieven, aan alle bezoeken, de telefoontjes.
Aan alle lieve woorden en natuurlijk aan de vele
mensen bij het afscheid. Het was overweldigend,
dank jullie wel.

Teksten die geschikt zijn voor een
dankbetuigingsadvertentie:
Zovelen gaven blijk van medeleven na het
overlijden van
Naam
dat het voor ons niet mogelijk is ieder persoonlijk
te bedanken.
Aan onze gevoelens van dankbaarheid geven wij
daarom uiting in deze algemene vorm.
***
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij
samen afscheid hebben genomen van mijn/onze
Naam

Wij danken u voor de hartverwarmende blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Dit heeft ons diep getroffen en is ons tot grote
steun geweest.
Door de overweldigende belangstelling op de dag
van de begrafenis/crematie is het mogelijk dat we
niet iedereen persoonlijk een bedankkaart hebben
gestuurd. Wilt u deze dankbetuiging dan als
zodanig beschouwen.

Naam

***

***

Het is een troost te weten dat velen hem/haar
zullen missen. Dit verzacht het verdriet en geeft
ons de kracht om verder te gaan.
***
Voor uw blijk van belangstelling, betoond na het
heengaan van
Naam
betuigen wij u onze oprechte dank. Het
medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal in dankbare herinnering blijven.
***
De hartverwarmende belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlijden van
Naam
was een daadwerkelijke steun. Hiervoor betuigen
wij u onze oprechte dank.
***

Door de vele blijken van deelneming die wij
mochten ontvangen na het overlijden van
mijn/onze
Naam
kan ik op dit moment niets anders doen dan op
deze wijze bedanken. Het heeft mij en mijn familie
heel erg goed gedaan te merken dat (naam) zo
geliefd was.
***
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor het warme
medeleven dat wij hebben gekregen na het
overlijden van mijn/onze
Naam
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat
uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten
ons erg goed hebben gedaan en een grote steun
voor ons zijn.
***

Lieve familie, vrienden en kennissen.
Uw medeleven voor en na het overlijden van
mijn/onze…
Naam
en de overweldigende belangstelling bij de
begrafenis/crematie, maken het voor ons heel
moeilijk u allen persoonlijk te bedanken.
De vele lieve reacties zijn een grote steun voor ons
bij de verwerking van dit grote verlies.
Bedankt hiervoor!
***

Nog enkele losse zinnen ter inspiratie
Het zal moeilijk zijn te leven zonder …
Maar met jullie liefde/warmte kunnen we verder.
Vanaf nu zal alles anders zijn. Maar als gezin gaan
we verder en zullen we onze weg vinden.
Dank voor al jullie steun de afgelopen tijd, voor
jullie vriendschap en bovenal jullie liefde.
Bijzonder dat zovelen de moeite namen om
afscheid te nemen van mijn/onze …
Blijkbaar was mijn/onze bijzondere … ook voor veel
anderen speciaal.
Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel
belangstelling was.
Alle bloemen, brieven, mails, appjes en kaartjes na
het overlijden van …
Voor ons was het heel fijn te merken dat onze
inspirerende … ook voor anderen zoveel heeft
betekend.
Zelfs op deze hoge leeftijd was onze … voor velen
een inspirerend persoon.

