Teksten en gedichten
Voorbeelden voor op een rouwkaart
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Indeling van de tekst op een rouwkaart
Een rouwkaart kan geheel naar eigen wens worden opgemaakt, op deze
pagina ziet u een voorbeeld van een gebruikelijke manier waarop de tekst
wordt opgebouwd.
In dit boekje vindt u voorbeelden van de aanhef welke u kunt gebruiken. U
kunt uiteraard ook zelf een tekst samenstellen of een combinatie maken van
de voorbeeldzinnen.
De zakelijke tekst op een rouwkaart is bedoeld om informatie te geven
over de uitvaart. Als u hulp nodig heeft bij het samenstellen van de tekst,
adviseren wij u graag.
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Ruimte om eventueel een foto en/of gedicht te plaatsen.

2

Ruimte voor een gedicht of bijbeltekst.

3

Aanhef, zie voorbeelden op pagina 4.

4

Volledige naam van de overledene met eventueel de roepnaam.

5

Geboorte- en overlijdensdatum. Er kan ook voor worden gekozen om
de leeftijd van de overledene te plaatsen. In plaats van de geboorte- en
overlijdensdatum komt er dan de regel “in de leeftijd van ... jaar”. Er komt
dan boven het correspondentieadres een regel met de plaatsnaam en
datum van overlijden.

6

Ondertekening.

7

Correspondentieadres. Als er nog een partner woont op dit adres hoeft
u er niet boven te zetten dat het een correspondentieadres is.

8

De zakelijke tekst betreft informatie over de uitvaart.

9

Op de voorkant van de rouwkaart kunt u kiezen voor een afbeelding uit
ons assortiment. Uiteraard kunt u ook een eigen afbeelding aanleveren,
let er dan wel op dat de kwaliteit van de foto goed is.

9

Aanhef
Met droefheid geven wij u kennis dat ...
Met grote droefheid geven wij u kennis dat ...
Bedroefd geven wij u kennis dat ...
Verdrietig geven wij u kennis dat ...
Hiermede geven wij u kennis dat ...
1 ... van ons is heengegaan/is overleden
2 ... t och nog onverwacht van ons is heengegaan/is overleden
3 ... g
 eheel onverwacht van ons is heengegaan/is overleden
4 ... n
 a een korte/langdurige ziekte van ons is heengegaan/is overleden
5

... n
 a een geduldig/moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan/is
overleden

6 ... rustig en kalm, van ons is heengegaan/is overleden
7 ... n
 a een arbeidzaam leven, van ons is heengegaan/is overleden
8 ... t engevolge van een ongeval van ons is heengegaan/is overleden
9 ... h
 eden, na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan/is overleden
10 ... geheel onverwacht van ons is heengegaan/is overleden
11 ... n
 a een lange en moeilijke weg, rustig en kalm van ons is heengegaan/is
overleden
12 ... n
 a een moedig gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is
heengegaan/is overleden
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13 Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat van ons is heengegaan/is overleden
14 Bedroefd, maar dankbaar voor al zijn/haar liefde, zorg en toewijding, geven
wij u kennis dat van ons is heengegaan / is overleden
15 Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij
van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan/is overleden
16 Bedroefd, maar dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn, geven
wij u kennis dat rustig en kalm van ons is heengegaan/is overleden
17 B
 edroefd, maar dankbaar dat hem/haar een verder lijden bespaard is
gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan/is overleden
18 Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit zijn/haar lijden is verlost, geven wij u
kennis dat van ons is heengegaan/is overleden
19 B
 edroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan/is overleden
20 Tot onze grote droefheid is heden van ons is heengegaan/is overleden
21 Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van
hem/haar hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat heel plotseling
van ons is heengegaan/is overleden
22 Heden is rustig ingeslapen
23 Op XX-jarige leeftijd is heel rustig van ons is heengegaan
24 Hierbij geven wij u kennis dat van ons is heengegaan/is overleden
25 Na een leven van dienen en zorg voor velen, is van ons is heengegaan/is
overleden
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Christelijke aanhef
26 In vrede ontslapen
27 Heden heeft de Here/God uit ons midden weggenomen
28 Het behaagde de Here/God tot Zich te nemen/uit ons midden weg te nemen
29 In Jezus ontslapen
30 In zijn/haar Heer en Heiland ontslapen
31 Heden heeft de Here/God tot Zich genomen
32 Heden heeft de Here/God thuisgehaald
33 In volle overgave ging tot zijn/haar Heer en Heiland
34 De Here/God heeft verlost
35 Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God tot Zich genomen
36 De Here/God heeft tot Zich genomen
37 Voor ons geheel onverwacht heeft de Here/God uit ons midden
weggenomen
38 Bevorderd tot Heerlijkheid
39 Op Gods/Zijn tijd
40 De Here heeft verlost en thuisgehaald Zijn moegestreden
41 In blijde zekerheid is naar zijn/haar Heiland gegaan
42 Na een korte/langdurige ziekte is door de Here/God tot Zich genomen
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Toevoeging
43 Hij/zij was moegestreden maar wist zich tot het laatst omringd door zijn
vrouw/haar man en kinderen
44 Hij/zij is nu verlost van pijn en moeite
45 We zijn bedroefd maar ook dankbaar voor hetgeen hij/zij voor ons heeft
betekend
46 Hij/Zij werd twee jaar liefdevol verzorgd in het verzorgingshuis
47 Dankbaarheid overheerst voor het vele goede dat wij van hem/haar
mochten ontvangen
48 Wij hebben grote bewondering voor de moed waarmee hij/zij zijn/haar
ziekte heeft gedragen
49 Zijn/haar laatste levensfase was vol moeite en zorg
50 Wij mogen terugzien op een welbesteed leven, dat gewijd was aan zijn/haar
gezin
51 Hij/zij overleed in vrede en in de zekerheid van zijn/haar geloof
52 Hij/zij vertrouwde op zijn/haar Heer en Heiland
53 Hij/zij had een vast geloof in zijn/haar Heer

Op de website www.ucfinnema.nl kunt u onze voorbeeld
adressenlijst downloaden als een Excel-bestand.
Als u dit bestand opslaat op uw computer, kunt u
zo uw eigen adressenlijst opbouwen.

Zakelijke tekst
(Naam overledene) is overgebracht naar (het) rouwcentrum (naam rouwcentrum),
alwaar geen bezoek.
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen (dag en datum) van ... tot ... uur
in rouwcentrum (naam en adres rouwcentrum).
De begrafenis zal plaatsvinden (dag en datum) om ... uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden (dag en datum) om ... uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden ... om ... uur in (naam en adres).
De herdenkingsdienst wordt gehouden ... om ... uur in (naam en adres).
De rouwdienst wordt gehouden ... om ... uur in (naam en adres).
De dankdienst voor haar/zijn leven wordt gehouden ... om ... uur in (naam en
adres).
De dienst van Woord en gebed wordt gehouden ... (D.V.) om ... uur in de (naam
en adres van de kerk).
Wij zullen hem/haar gedenken in een dienst welke gehouden wordt ... op ... om
... uur in de (naam en adres van de kerk).
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren en elkaar te ontmoeten in
de ontvangstruimte van het crematorium/de begraafplaats.
Aan huis geen bezoek - geen bloemen.
Liever geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.

8 | Uitvaartcentrum Finnema

Gedichten
1 ‘t Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van haar/zijn gedachten nam.
Wij voelden mee haar/zijn stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
2 Soms loopt het leven anders dan gepland
en krijgt men niet de kans
de vruchten van het leven te plukken.
3 Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.
4 Veel gelukkige jaren waren we samen,
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder... dus alleen.
5 Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.
6 Veel fijne herinneringen
Verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
Maar altijd in ons hart.
7 Langzaam vervaagden herinneringen
gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons.
Nu nemen we afscheid van jou.
8 Wat op liefde gebouwd is
kent geen vergeten.
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9 Het is nu tijd om te gaan
maar wij zeggen geen vaarwel
want wij zoeken je in de regenboog
hoog aan de hemel
en als de morgenzon de wereld weer laat stralen
dan zien we jou en houden we van je
zoals jij ook van ons hebt gehouden.
10 En met een gevoel van nergens horen
in de bossen thuis en thuis verloren.
Zullen wij later, misschien, ooit?
De zomer is voorbij,
er wordt niet meer gehooid.
En hier is nergens, en het nu is nooit.
11 Belangrijk is niet de weg die je gaat
maar het spoor dat je achterlaat.
12 Rust nu maar uit.
Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.
13 Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.
14 Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
15 Een afscheid is moeilijk
als ‘t fijn is geweest.
Maar ik blijf altijd bij je,
‘t leeft in mijn geest.
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16 Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik zal nog altijd grapjes met je maken.
We zullen samen door het stille landschap gaan.
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
17 Moeder zijn is alles geven
zorg en lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven
alles ... en tevreden sterven.
18 Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man.
19 Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
behoren nu tot het verleden.
20 Een wereld van mensen,
zo vol macht en zo dicht.
Een wereld van sterren,
zo zacht en zo licht.
Vind je rust in jouw wereld
eindeloos, onwezenlijk
veilig.
21 De schoonheid der dingen
leeft in de ziel van hen
die haar aanschouwen.
22 Het is nu tijd om te gaan
maar wij zeggen geen vaarwel
want wij zoeken je in de regenboog
hoog aan de hemel
en als de morgenzon de wereld weer laat stralen
dan zien we jou en houden we van je
zoals jij ook van ons hebt gehouden.
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23 Soms lijkt het leven droefenis en pijn
alsof je duizend dingen plotseling bedreigen.
Soms is ‘t alsof je armen vleugels zijn
en je in de blauwe hemel op kunt stijgen.
24 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 zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ‘n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
- Toon Hermans
25 Zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven
uit de dood
er is liefde
die niet sterft
- Toon Hermans
26 Soms zou ik willen dat gisteren nooit voorbij ging,
omdat vandaag alles zo anders is.
27 Zoals een boot heel langzaam
achter de horizon verdwijnt,
zo hebben wij de laatste jaren
stap voor stap
afscheid van je moeten nemen,
wat blijft zijn onze herinneringen.
28 En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit: het is voorbij.
Slechts je lichaam werd ons ontnomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
29 Zij was de eerste die van ons hield
en zij was de eerste waar wij van hielden.
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30 Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij te veel.
Wat zij mij zei dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij een deel.
Ik kom haar overal nog tegen,
in wat ik doe, in wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.
31 Het geluk dat je ooit gekend hebt
kun je gebruiken om er kracht uit te putten
als je door een dal gaat.
32 De eenzaamheid viel je zwaar
alleen zijn wilde je niet
vechten had geen zin
je hebt nu rust.
33 Altijd hard gewerkt
Altijd veel gezorgd
En nu dan rust
34 ‘t Is stil geworden in huis
nu jij er niet meer bent,
doch... je hart blijft bij ons,
alles spreekt over jou.
35 Als ik dood ga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan
dan zal ik rustig doodgaan
dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.
36 Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
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37 Mijn opa, mijn opa, mijn opa
In heel de wereld was er niemand zoals hij...
- Annie M.G. Schmidt
38 En zo ging ik de horizon voorbij
en kwam in het land van de dageraad.
39 Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de rust is gegeven.
40 Door de waas van onze tranen
zien wij de glimlach van haar liefde.
41 Niet willen klagen
Niet willen vragen
Tot het einde zo gebleven
Zo was zijn/haar leven
42 ‘t Laatste beetje is nu op
veel was er te verduren
haar kaarsje is thans opgebrand
gedoofd zijn alle vuren
voor wie ‘t aangaat is ‘t niet erg
die heeft genoeg geleden
wel voor hen die zij achterliet
vaarwel en rust in vrede.
43 Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd
je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt
maar eens komt dan de dag
dat je hem moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan
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44 Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
45 Van het concert des levens
krijgt niemand een program.
46 Voorgoed uit ons dagelijks leven,
maar voor altijd in ons hart.
47 Een verdwenen sterretje
geeft toch nog veel licht.
48 Juist nu je er niet meer bent
Zul je altijd bij ons zijn.

Met een rouwkaart brengt u familie, vrienden en (zakelijke)
relaties op de hoogte van een overlijden. Wij beschikken over
uitgebreide voorbeeldboeken waaruit u een passende rouwkaart
kunt kiezen. Als u hulp nodig heeft bij het samenstellen van de
tekst van de rouwkaart, adviseren wij u graag.

UF-2020001-TEKST-FO

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis
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0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)
info@ucfinnema.nl
www.uitvaartcentrumfinnema.nl

