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Aanhefteksten
Geloof
2.1

2.2

2.3

Verslagen om het gemis, maar getroost door de
wetenschap dat hij nu voor altijd geborgen is in
de handen van zijn HEERE en Heiland, delen wij
u mede dat is ontslapen mijn innig geliefde man,
onze onvergetelijke vader
Heden behaagde het de HEERE om op Zijn tijd
en wijze tot Zich te nemen Zijn kind, onze vader
en grootvader
Met dank aan God voor alles wat Hij ons in haar
heeft gegeven, maar intens verdrietig om het
gemis, delen wij u mede dat heden door de
HEERE van onze zijde is weggenomen onze
geliefde en altijd zorgende ma

2.4 Heden is ontslapen in de volle zekerheid des
Geloofs onze geliefde moeder
2.5

Heden is, in de volle zekerheid des geloofs, door
de HEERE tot Zich genomen onze geliefde broer,
zwager en oom

2.6

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden
hem bespaard is gebleven, delen wij u mede dat,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, heden van ons is heengegaan mijn lieve man, onze
zorgzame vader en grootvader

2.7

Nadat zij de laatste jaren steeds meer in zichzelf
ging leven en daardoor ook gelukkige momenten mocht herbeleven, is in vertrouwen op de
HEERE op ... -jarige leeftijd ontslapen, onze lieve
zuster, schoonzuster en tante

2.8 Dankbaar voor al hetgeen zij ons heeft meegegeven en nagelaten, delen wij u mede dat in de
verwachting van haar HEERE is ontslapen onze
moeder
2.9

Bedroefd en verslagen, maar intens dankbaar
dat een verder lijden hem bespaard is gebleven
en in de overtuiging dat hij nu door zijn Hemelse
Vader is opgenomen in Heerlijkheid, geven wij u
kennis van het heengaan

2.10 Opgenomen in Gods Heerlijkheid mijn man, onze
vader en opa
2.11 Na enkele maanden liefdevol verzorgd te zijn
geweest in Amaris Voor Anker, is tot ons groot
verdriet overleden
2.12 Teruggekeerd naar zijn Schepper, mijn lieve man,
onze vader en opa

Aanhefteksten
Geloof
2.13 Met droefheid moeten wij u mededelen dat,
na een liefdevolle en zorgzame opvang in het
Woon- en zorgcentrum De Bolder, door de HEERE van onze zijde is weggenomen
2.14 Op ... -jarige leeftijd is, na een liefdevolle verzorging en verpleging in Verpleeghuis Naarderheem,
rustig ingeslapen
2.15 Heden is gestorven in de hoop op de Vrede bij
onze dierbare Heiland Jezus Christus, onze tante
en oudtante
2.16 Na een kortstondige ziekte is door de HEERE tot
Zich genomen mijn lieve man, onze zorgzame
vader en opa
2.17 In vertrouwen op haar Heer en Heiland is op
maandagmiddag 14 oktober 2020 rustig ingeslapen onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

2.27 In liefde en vrede is van ons heengegaan
2.28 Heden overleed vredig
2.29 Heden is verheven tot heerlijkheid mijn/onze
2.30 De Here heeft tot Zich genomen mijn/onze.
2.31 Op de dag van de opstanding is rustig ingeslapen
mijn/onze
2.32 In de Vrede van Christus en gesterkt door het H.
Sacrament der zieken overleed mijn/onze
2.33 In de zekerheid van zijn geloof is overleden mijn/
onze
2.34 In dankbaar gedenken vertrouwen wij aan God
toe mijn/onze
2.35 Wij hebben aan Gods liefde moeten
toevertrouwen mijn/onze

2.46 Na een bewogen leven, in groot Godsvertrouwen
is overledene mijn/onze
2.47 Na een leven, rijk aan zegeningen is door God tot
Zich geroepen mijn/onze
2.48 Op zijn tijd, doch voor ons onverwacht, heeft de
Here tot Zich geroepen mijn/onze
2.49 Met intens verdriet namen wij kennis dat God,
geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen
mijn/onze
2.50 In de rotsvaste overtuiging in een Leven na de
dood en in de wetenschap dat zij/hij terugkeert
naar haar/zijn Schepper en Verlosser is (onverwacht) overleden mijn/onze
2.51 Na een welbesteed leven, in dienst van God en
de medemens, is in gelovig vertrouwen op de
Heer, van ons heengegaan mijn/onze

2.36 God heeft Thuisgehaald mijn/onze

2.52 Heden heeft de HEERE uit ons midden weggenomen, in volle zekerheids des geloofs, mijn/onze

2.37 Heden is in de volle overgave des geloofs ontslapen mijn/onze

2.53 Heden nam de Heer in Zijn eeuwige Heerlijkheid
tot Zich mijn/onze

2.38 Onverwacht heeft God tot Zich geroepen (genomen) mijn/onze

2.54 Voor ons onverwacht, maar op Zijn tijd, heeft de
Here tot Zich genomen mijn/onze

2.20 In Gods ontferming opgenomen onze lieve moeder en oma

2.39 De Here heeft uit ons midden tot Zich geroepen
(genomen) mijn/onze

2.55 De Heer heeft verlost en Thuisgehaald Zijn kind,
mijn/onze

2.21 De zorgzame handen van onze lieve moeder zijn
voor de laatste reis gevouwen.

2.40 In het volste vertrouwen dat God niets aan het
toeval overlaat, is overleden mijn/onze

2.56 Heden behaagde het de Heere plotseling uit ons
midden weg te nemen mijn/onze

2.22 Aan Gods Genade vertrouwen wij toe het aller
dierbaarste wat wij bezitten.

2.41 Na een leven vol liefde, goedheid, hartelijkheid
heeft de Here plotseling tot Zich genomen mijn/
onze

2.57 In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend op
de nieuwe morgen is van ons heengegaan ...

2.18 Op 20 augustus 1944 riep God ... tot leven. Vandaag, 14 oktober 2020 haalde Hij haar thuis. Wij
geven haar uit handen en leggen haar neer in de
aarde, in de handen van de levende God.
2.19 In de volle zekerheid des geloofs is in zijn Heer
en Heiland ontslapen onze lieve man, vader en
opa

2.23 Geheel onverwachts en voor ons véél te vroeg is
door God thuisgehaald onze lieve mam en oma
2.24 Op een voor ons veel te vroeg moment heeft
zijn Heer hem geroepen en opgenomen in Zijn
Eeuwigheid, mijn zeer geliefde man en onze lieve
zorgzame vader en opa
2.25 Haar aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht onze lieve moeder en
oma
2.26 Op 14 oktober 2020 kwam er een einde aan het
aardse leven van mijn lieve, dappere vrouw, onze
fijne moeder

2.42 Verdrietig maar dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven, delen wij u mede dat in
volle overgave is overgaan naar Gods Rijk ...
2.43 Voorzien van het H. Sacrament der zieken hebben wij bedroefd afscheid genomen van mijn/
onze
2.44 Heden is, na actief en intens te hebben geleefd,
in de volle overtuiging van zijn/haar Heer en
Heiland ontslapen/overleden mijn/onze
2.45 Met droefheid geven wij u kennis dat door zijn
Schepper tot het Eeuwig Leven is geroepen

2.58 Op 14 oktober 2020 is afgereisd naar het
Eeuwige Oosten mijn/onze
2.59 Heden is opgenomen in een Hoger Leven mijn/
onze
2.60 Onverwacht is van ons heengegaan naar zijn
Vader mijn/onze
2.61 In zijn ondoorgrondelijke wijsheid behaagde het
de Heere uit ons midden weg te nemen mijn/
onze
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