
 
VOORBEELDEN VOOR BEDANKKAARTJES EN/OF ADVERTENTIES 

 
1. Voor de door u betoonde deelneming na het overlijden van onze lieve                                                  
 …………………………………………………. 

 
betuigen  wij u onze hartelijke dank. 
 

  Mede namens verdere familie: 
 
Plaatsnaam en datum. 

 
2. Voor uw blijk van belangstelling en medeleven ondervonden na het heengaan van onze 
 lieve………………………………… …………………………………………………. 

betuigen wij u onze hartelijke dank. 
  
 Mede namens verdere familie: 
 
Plaatsnaam en datum. 

 
3.  Wij willen familie, vrienden en kennissen onze oprechte dank betuigen voor het medeleven en de 

 belangstelling ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve …………………... 
…………………………………………………. 
 
 Mede namens verdere familie: 
 
Plaatsnaam en datum. 

 
4.  Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het heengaan van ……….….. 

…………………………………………………. 
betuigen wij u onze hartelijke  dank. 
 
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een 
grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. 
 
 Mede namens verdere familie: 
 
Plaatsnaam en datum. 
 
 

5.  Voor uw deelneming ons betoond na het heengaan van onze lieve … 
……………………………………………….. 
betuigen wij u onze hartelijke dank. Gaarne hadden wij u persoonlijk willen bedanken, maar door de 
vele reacties is  dit helaas niet mogelijk. 
 
  Uit aller naam: 
 
Plaatsnaam en datum. 

 
6.  Voor uw blijken van belangstelling, die mijn …………..   / onze  zorgzame  

van u mocht ontvangen tijdens de laatste moeilijke jaren van zijn/haar leven en uw bewijs van 
deelneming ons betoond na zijn/haar heengaan, betuigen wij u onze hartelijke dank. 
 
 Uit aller naam: 
 
Plaatsnaam en datum. 

 
 
 
 



7. Eigen tekst: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
 

8  Jammer genoeg is het onmogelijk om een ieder persoonlijk  te bedanken voor het warme medeleven 
 dat wij  hebben ondervonden na het overlijden van onze lieve  
    
  ………………………………………………………….. 
 
 Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele brieven en 

  kaarten ons erg goed hebben gedaan.  

  De familie XX  

 Plaatsnaam en datum 
 
9 Jammer genoeg is het onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat 
 wij hebben ondervonden na het overlijden van onze lie 
  ………………. 
 Wij willen u op deze manier bedanken voor het mooie afscheid van een bijzondere man/vrouw. 
 
  De familie XX 
 
 Plaatsnaam en datum 
 
10.  Met vele hebben wij op vrijdag 16 mei j.l de  begrafenis /  de crematieplechtigheid  bijgewoond van   

   . . . .naam . . . .  

   Het was goed om  met u  herinneringen aan  hem / haar  te kunnen ophalen. Anderen deden dat  d.m.v. 
 een kaart, een brief, een bloemstuk of een bezoek. 

 Dat was hartverwarmend! 

  De familie XX 

 Plaatsnaam en datum 

 
11    Wanneer je door verdriet wordt neergeslagen, 

het waarom van dit aan niemand  kunt vragen, 
dan is het goed dat je zoveel mensen ziet, 
ook al vinden zij de juiste woorden  niet. 
 

 Voor uw hartverwarmde bewijzen van medeleven die ik/wij na het overlijden van mijn/onze 
   ……………………… 
 mocht(en) ontvangen zeg(gen) ik/wij u ook namens mijn kinderen, hartelijk dank. Het is een grote 
 troost te ondervinden hoeveel medelevende vrienden wij hebben. 
 
  De familie XX 
  
 Plaatsnaam en datum 

 
 


