Teksten en gedichten
Voorbeelden voor op een rouwkaart
1

Indeling van de tekst op een rouwkaart
Een rouwkaart kan geheel naar eigen wens worden opgemaakt,
hiernaast 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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1

Ruimte om eventueel een foto en/of gedicht te plaatsen.

2

Ruimte voor een gedicht of bijbeltekst.
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Aanhef, zie voorbeelden op pagina 4.

4

Volledige naam van de overledene met eventueel de roepnaam.
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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.
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Ondertekening.

7

Correspondentieadres. Als er nog een partner woont op dit adres hoeft u er
niet boven te zetten dat het een correspondentieadres is.
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De zakelijke tekst betreft informatie over de uitvaart.
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.
3

Voorbeelden van teksten voor op een rouwkaart
Aanhef:
1

Met grote droefheid geven wij u kennis van het overlijden van

2

Verslagen geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van

3

Plotseling is van ons heengegaan

4

In zijn / haar vertrouwde omgeving is overleden

5

Voorzien van het H. Sacrament der zieken is van ons heengegaan

6	Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve moeder / vader is
overgegaan in dierbare herinneringen.
7

Er zijn geen tranen genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van

8	Omringd door de liefdevolle zorgen van zijn / haar gezin ging vredig van ons
heen
9	Bedroefd om de grote leegte die hij / zij achterlaat, maar dankbaar voor de
liefde en zorg waarmee hij / zij ons omringde, delen wij u mee dat van ons is
heengegaan
10	Met dankbaarheid en vol respect voor de manier waarop hij / zij zorgzaam voor
ons was, geven wij u kennis van het heengaan van
11	Bedroefd, maar met dankbaarheid voor alle goede zorgen die wij van hem
/ haar mochten ontvangen, geven wij u kennis van het toch nog plotselinge
overlijden van
12

God / De Heer nam tot Zich

13	Woorden schieten tekort nu wij u moeten mededelen dat onze lieve vader /
moeder door een noodlottig ongeval van ons is heengegaan
14

Na een bijzonder leven is op xx-jarige leeftijd gestorven

15 	Zoals vader / moeder het graag wilde zo is het gegaan, omringd door zijn /
haar dierbaren is hij / zij in zijn / haar vertrouwde omgeving overleden
16

Diepbedroefd om het afscheid worden we stil door het overlijden van

17 	Met een hart vol verdriet en dankbaar voor alle liefde die wij van hem / haar
hebben ontvangen, geven wij u kennis van het overlijden van
18
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Van ons ging heen onze lieve

19

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop hij / zij met zijn /
haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van

20

Bedroefd, maar dankbaar dat hem / haar een langer lijden bespaard is
gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van

21

Dankbaar voor de liefde waarmee hij / zij ons omringde, delen wij u mee dat
van ons is heengegaan

22

Met dankbare herinneringen aan alles wat hij / zij voor ons is geweest, geven
wij u kennis van het heengaan van

23

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet haar / zijn deel werd, is vredig
gestorven

24

Tot op het laatst betrokken bij allen die hem / haar lief waren, is toch nog
onverwacht op xx-jarige leeftijd overleden

26

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van

27

Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van

Toevoeging:
-

Wij zijn dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging, die ..... moeder heeft
ontvangen in

-

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van ..... voor de goede verzorging.

-

Zij die geen persoonlijk bericht hebben ontvangen, worden verzocht deze
kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Op www.uitvaartcentrumzuid.nl
kunt u een voorbeeld adressenlijst downloaden
als een Excel-bestand. Als u dit bestand opslaat op uw
computer, kunt u zo uw eigen adressenlijst opbouwen.
5

Gedichten
C.01 Eerst is je wereld groot,
je kunt er reizen tot en met.
Heel dicht bij de dood,
is ze niet groter dan je bed.
Maar als je innerlijk vertrouwt,
waarop alle mensen hopen.
Dan gaat als je je ogen sluit,
een nieuwe wereld open.
		
Toon Hermans
C.02 En nu nog maar alleen
het lichaam los te latende liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen- en de eigen weg te gaan
Het werd, het was, het is gedaan.
		 Maria Vasalis

C.03 Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar een, het afstand doen en scheiden
en niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.
		 Maria Vasalis

C.04 Breng me weg tot aan de brug
Ik ben zo bang om daar alleen te staan.
Als wij daar zijn, ga niet direct terug
maar wacht totdat ik over ben gegaan
en zwaai me na,
dan voel ik me veilig en vertrouwd.

C.05 Als er na de dood een leven is,
dan zal de dood fantastisch zijn.
Vrij van tranen, vrij van pijn,
een weerzien met hen die ik zo mis.
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C.06 Degene die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad terug te vinden.
C.07 Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
C.08 Veel gelukkige jaren waren we samen,
samen waren we één.
Maar nu jij er niet meer bent,
moeten we zonder jou verder ... dus alleen.
C.09 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 een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
C.10 Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
’k heb een vriend.
C.11 Samen plezier, samen op reis
samen een éénheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
nu verder zonder hem, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.
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C.12 ’t Verlies was er al voor het einde
de rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van jouw gedachten nam.
Wij voelden mee jouw stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
C.13 Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten,
kun je het nooit meer doen.
Ga nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo’n pijn.
Wat je ’s morgens hebt verlaten,
kan er ’s avonds niet meer zijn.
C.14 Als...
Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken,
en wat ik weet meteen vergeet,
zodat ik onherkenbaar ben,
begin dan aan een heel oud lied,
dan zing ik mee en aarzel niet.
C.15 Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
C.16 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.
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C.17 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 dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.
C.18 Een vader sterft altijd te vroeg,
al wordt hij nog zo oud.
Je bidt dat God hem sparen zal,
omdat je van hem houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
hij ziek wordt, moe en oud,
bid je dat God hem halen zal
omdat je van hem houdt.
C.19 Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was
en altijd zal blijven.
C.20 Strooi uit mijn as
voor alle winden
dat wat mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde
naar wolk en zee
en zich daarmee verbinden.
C.21 Afscheid nemen is met dankbare handen
meedragen al wat herinnering waard is.
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C.22 Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
C.23 Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
C.24 Ik zie vogels hoog in de lucht
Ze vliegen daar zo vrij
Zonder angst, zonder pijn
Nu mag jij één van de vogels zijn.
C.25 Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.
C.26 Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.
C.27 Kijk naar me uit in de regenboog
hoog in de lucht.
Als de zon weer opkomt
en de hele wereld nieuw is.
Kijk dan naar me uit en houd van mij,
zoals ik van jullie gehouden heb.
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C.28 Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde,
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
C.29 Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet zij redt het niet.
Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor haar einde
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen haar leven,
maar ook haar lijden overnam.
C.30 Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor zijn einde
dat na zoveel moedig strijden kwam,
omdat het niet alleen zijn leven,
maar ook zijn lijden overnam.
C.31 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn, noch rouw,
noch geween, noch moeite zal er meer zijn,
want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
C.32 De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Psalm 23
Als u hulp nodig heeft bij
het samenstellen van de tekst van
de rouwkaart, adviseren wij u graag.
020 646 06 06 | info@uitvaartcentrumzuid.nl
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Uitvaartcentrum Zuid
Fred. Roeskestraat 91
1076 EC Amsterdam
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020 646 06 06 (24 uur per dag bereikbaar)
info@uitvaartcentrumzuid.nl
www.uitvaartcentrumzuid.nl

