Dankbetuigingen
Kaarten
Aantal

Dankbetuigingen

Postzegels

Kaarten:

Postzegels:

Bezorgen / Afhalen (s.v.p. aankruisen)

Betreft uitvaart:

 Kaarten bezorgen

Overlijdensdatum:

Adres:

Uw gegevens

Aantal

Naam:
 Kaarten afhalen (in overleg)

Tel.nr.:

Advertentie
Dagblad:

Datum:

 Twentsche Courant Tubantia
 De Stentor
 Anders:

Weekblad:

Op de achterzijde van dit formulier vindt u voorbeeldteksten. Voor meer voorbeelden en inspiratie kunt u ook nog
kijken op onze website www.vredehof.nl / Na de uitvaart / Dankbetuigingen
U kunt de tekst mailen naar: drukkerij@vredehof.nl
Als u gebruik maakt van de antwoordenvelop dient u er rekening mee te houden dat er vertraging bij de bezorging
kan optreden van drie dagen. Wij adviseren u dan ook om rekening te houden met de verzendtijd bij het plaatsen
van een advertentie, ook i.v.m. de deadline van de kranten.
Bij vragen over uw bestelling kunt u altijd contact opnemen met de drukkerij: tel. 088 - 1198 216
(op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur)

In te vullen door drukkerij:

Ingekomen d.d.
Behandeld door:
Dossiernummer:

z.o.z.

Paraaf:

Jammer genoeg is het onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken
voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden na het
overlijden van

Voornaam Achternaam - Achternaam
Daarom willen wij op deze manier laten weten dat de bloemen, de
vele brieven en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote
steun voor ons zijn.

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn/onze

Voornaam Achternaam
wil ik u, mede namens mijn kinderen en kleinkinderen bedanken
voor de kaarten, lieve brieven, bloemen en aanwezigheid.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe
hij werd gewaardeerd.

Familie Achternaam

Voornaam Achternaam

Plaatsnaam, maand 2018

Plaatsnaam, maand 2018

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen van mijn/onze

Het heeft ons erg goed gedaan dat wij zoveel hartelijk medeleven
hebben mogen ondervinden na het overlijden en bij de begrafenis
van onze vader, schoonvader en lieve opa

Voornaam Achternaam
Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.
Ouders, broer en zussen

Voornaam Achternaam
Hiervoor onze oprechte dank.

Familie Achternaam

Plaatsnaam, maand 2018

Plaatsnaam, maand 2018

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn/onze

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid
hebben genomen van

Voornaam Achternaam - Achternaam
In de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of een
luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Voornaam Achternaam - Achternaam
Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.
Zussen, zwagers, neven en nichten

Voornaam Achternaam
Plaatsnaam, maand 2018
Plaatsnaam, maand 2018

In je hart leven mensen die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen ook al zijn ze niet meer.
Voor het bewijs van deelneming, ontvangen na het overlijden van
mijn lieve man en onze fijne vader

Voornaam Achternaam
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen,
tot uiting gebracht was voor ons een grote troost en zal steeds een
dankbare herinnering blijven.
Familie Achternaam
Plaatsnaam, maand 2018

Ruimte voor eigen tekst:

Ondertekening:
Plaats, maand en jaar:

Vredehof. In dienst van het leven.

In ons verdriet om het heengaan van mijn/onze

Voornaam Achternaam
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.

Familie Achternaam
Plaatsnaam, maand 2018

