Voorbeeld beginteksten
In liefde gedenken wij
Ter nagedachtenis aan
Hier rust
Altijd in ons hart
In Jezus ontslapen
In dankbare herinnering aan
Blijvend in onze gedachten
God riep tot zich
In Gods liefde geborgen
Ter gedachtenis aan
In memoriam
Rust zacht
Rust in vrede
Altijd in ons hart
We zullen je nooit vergeten
Een bijzonder mens

Voorbeeld opschriften

Liefdevol gedenken wij
In onze harten leef je voort
Elke dag denken wij met veel liefde aan
Ter herinnering aan
In herinnering
Hier rust in vrede
Een droom is voorbij, maar de herinnering blijft
Veilig in Jezus’ armen
Hier rust tot de wederopstanding
Weer herenigd

Blijvend in onze gedachten
mijn man, onze vader,
groot- en overgrootvader
Voor altijd in ons hart
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Voorbeeld opschriften
Ter nagedachtenis aan
mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Hier rust
mijn innig geliefde vrouw,
onze allerliefste, onvergetelijke mama en oma

Hier rust
onze geliefde zorgzame moeder en oma

Ter herinnering aan
mijn moeder en onze tante

In dankbare herinnering
aan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Voor altijd in onze gedachten
mijn lieve vrouw
onze moeder en oma

Voorbeeld opschriften

Voorgoed uit ons midden,
maar voor altijd in ons hart
mijn innig geliefde man
en onze geweldige papa

Vredig in Jezus armen
rust hier
mijn lieve vrouw, moeder en oma

In Gods handen geborgen
onze moeder en schoonmoeder

Hier rust
tot de opstanding
mijn lieve vrouw
en onze zorgzame moeder

Hier rust
onze geliefde zorgzame moeder en oma
geb.
overl.
weduwe van

met liefde gedenken wij
mijn vrouw, onze moeder en oma

Voorbeeld opschriften
In liefde denken wij aan
mijn vrouw, onze moeder en oma

heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere
man, vader en opa

rust zacht lieve moe
dag lieve oma
wij zullen je missen
ze was lief en eenvoudig
en had ons eenvoudig lief

zo gewoon , zo lief
zo eenvoudig
zo bijzonder
zoals je was en wat je zei
dat is en blijft ons altijd bij

In blijvende herinnering rust hier
mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

