Voorbeelden van dankbetuigingen
1.
Omdat het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken,
willen wij langs deze weg een ieder die ons heeft bijgestaan in de zo
moeilijke dagen na het heengaan van onze ....

6.
Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het
heengaan van onze lieve ...........
Naam overledene

Naam overledene
zeggen wij u hartelijk dank.

hartelijk danken.
........................
kinderen en kleinkinderen

............
en kinderen.
Vierpolders, juli 20..

Brielle, februari 20..

2.

7.

Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming na het overlijden van mijn .........

Hiermede willen wij u hartelijk danken voor het medeleven dat wij
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van ...........

Naam overledene

Naam overledene
Dit alles heeft ons goed gedaan.

betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.

Mede namens de familie

Mede namens de familie

Melissant, augustus 20..

Hellevoetsluis, mei 20..
8.
3.
Voor uw bezoeken tijdens de ziekte en uw belangstelling na het overlijden van
Naam overledene
betuigen wij u onze oprechte dank.
Fam. .............
Oostvoorne, april 20..

Dit sterven is zo moeilijk te verwerken,
zijn leven was ons zoveel waard,
hij was één van de geestelijk sterken,
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.

Het was een grote troost en steun voor ons zovele, vaak heel persoonlijke en hartverwarmende blijken van medeleven en deelneming te ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis / crematie van mijn .....
Naam overledene
Ook is het fijn voor ons om te weten dat wij zoveel vrienden hebben,
die deze moeilijke tijd met ons hebben willen delen.
Hiervoor betuigen wij u onze oprechte dank.
..............................
Kinderen en kleinkinderen.
Brielle, september 20..
9.

4.
Voor uw bezoek, bloemen, gesproken of geschreven woorden van
belangstelling en meeleven na het heengaan van

Troost ...
Wat simpele, lieve woorden;
Zoveel warmte bij een kil verlies.

Uw reacties, kaarten en brieven na het overlijden van onze
Naam overledene

Naam overledene

zeggen wij u hartelijk dank.
.......................
......................

waren vaak hartverwarmend en voor ons een grote steun.
Het is fijn te weten dat zo velen van hem ..... haar hielden en hem / .......haar
waardeerden.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Mede namens de kinderen.
............

Stellendam, mei 20...
Rockanje, oktober 20..

5.
Wij danken u heel hartelijk voor de belangstelling, in welke vorm dan
ook na het verlies van onze lieve ...........
Naam overledene

10.
Wij danken u heel hartelijk voor uw welgemeende belangstelling en
medeleven, hetzij schriftelijk, hetzij door bloemen of door u
persoonlijk na het heengaan van onze lieve

Het zijn voor ons even zovele bewijzen dat u aan ..... een goede
herinnering zult bewaren.

Naam Overledene

Fam. ........
Rockanje, september 20..

.............
Ouddorp, november 20..

11.
De grote belangstelling en de warme vriendschap na het verlies van
onze dierbare moeder en lieve oma

17.
Mede namens de kinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk
medeleven na het overlijden van

Naam overledene

Naam overledene

hebben ons bewezen, dat zij in vele harten een plaats had ingenomen.
De hartelijke, welgemeende brieven, de bloemen alsmede uw aanwezigheid bij de begrafenis hebben er toe bijgedragen de voor ons zo
zware slag te dragen.
Hiermede willen wij u hartelijk dankzeggen voor uw medeleven.

Uw belangstelling tijdens .... ziekte en na het heengaan was voor ons
hartverwarmend en hebben ons daardoor veel steun gegeven.
....................
Oostvoorne, juni 20..

........................
Melissant, januari 20..

12.
Het hartelijk meeleven en de warme belangstelling die wij mochten
ontvangen na het onverwacht heengaan van onze....

18.
In de moeilijkste dagen van ons leven, toen wij zo plotseling
afscheid moesten nemen van mijn lieve man, onze vader en schoonvader
Naam overledene
heeft u met uw blijken van medeleven en vriendschap ons getroost en gesterkt. Hiervoor onze hartelijke dank.

Naam overledene
hebben ons diep getroffen.
Wij betuigen u onze oprechte dank voor de steun en troost die u ons
in deze moeilijke tijd gegeven heeft.

Familie ..........
Vierpolders, oktober 20..

..................
Oostvoorne, december 20..

13.
Door de vele blijken van medeleven en belangstelling ondervonden
na het overlijden van.........

19.
Ontroerend, troostend, bemoedigend en vol liefde waren de vele
blijken van medeleven, die wij mochten ontvangen, tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze
zorgzame vader en opa
Naam van de Overledene

Naam overledene
zijn wij zeer verrast. Omdat het onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken willen wij langs deze weg u allen hartelijk dank
zeggen.
...................

Wij willen u daar hartelijk voor bedanken.
Famillie van de ......
Spijkenisse, november 2006

Brielle, september 20..
20.
14.
Voor de belangstelling en deelneming ondervonden tijdens zijn verblijf in het ........ en na het overlijden van onze lieve

Omdat het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken,
betuig ik u mede namens mijn kinderen, langs deze weg onze
oprechte erkentelijkheid voor de vele blijken van belangstelling na
het plotseling overlijden van

Naam overledene

Naam overledene

zeggen wij u hartelijk dank. In het bijzonder directie en medewerkers
van het ..... voor de liefdevolle verzorging aan hem betoond. Ook
bedanken wij Ds. ..... voor de geestelijke bijstand en verzorging van de
rouwdienst. Eveneens bedanken wij dhr. .... en medewerkers van
Uitvaartverzorging Kievit voor de uitstekende wijze waarop zij de
begrafenis hebben verzorgd.

Het heeft de kinderen en mij bijzonder gesterkt en getroost, dat u
zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Moge zij lang in onze herinnering blijven voortleven.
..........
Dirksland, september 20..

Uit aller naam:
Stellendam, oktober 20..

21.

15.
Omdat het voor ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken
willen wij langs deze weg iedereen die ons heeft bijgestaan in de
moeilijke dagen van ziekte en na het heengaan van mijn lieve....., onze
zorgzame ... en ...

Naam overledene
Uit aller naam:

Naam overledene

Brielle, december 20..

hartelijk danken. In het bijzonder dominee ..... en kerkenraad voor de
geestelijke verzorging, de doktoren en verplegend personeel van .....
voor de liefdevolle verzorging.
....................
Hellevoetsluis, mei 20..
16.
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling betoond na het
overlijden van
Naam overledene
zeggen wij u hartelijk dank.
....................
Rockanje, februari 20..

Langs deze weg betuig ik mijn welgemeende dank voor uw belangstelling, hetzij schriftelijk, hetzij door bloemen of door uw aanwezigheid bij de condoléance of begrafenis van mijn .....

22.
Het heengaan van mijn partner
naam overledene
betekent een immens verlies, dat bij mij een onbeschrijfelijke leegte
achterlaat.
Ik zie terug op een gouden tijd en gelukkig leven met haar/hem,
waaruit ik nu mijn troost kan putten.
Mijn oprechte dank gaat uit naar allen die mij, tijdens haar/zijn
ziekte en na haar /zijn overlijden, door hun aanwezigheid, troostende woorden, welgemeende brieven en prachtige bloemen de
kracht geven om hieruit verder te gaan.
..........
Hellevoetsluis, juni 20..

