Dankwoord – condoleren – uitvaart – wens van

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
--------------------------------------------------------------------------Een speciaal woord van dank gaat uit naar aal artsen en het verplegend personeel van
,,…………………………………………….”, voor de liefdevolle verzorging.
Onze dank gaat uit naar een ieder die heeft bijgedragen aan het leven en de zorg die onze moeder heeft
gehad.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar allen die haar liefdevol ondersteund en verzorgd hebben.
Wij willen de verzorgenden en betrokkenen in huize ………………………….. heel erg bedanken
voor alle goede zorgen en liefde die zij aan ………………. hebben gegeven.
………….. is thuis, alwaar geen bezoek. …………. is thuis waar wij liever geen bezoek ontvangen.
Vader is op zijn appartement, waar u dagelijks afscheid kunt nemen van ----------- tot …………. uur.
Onze moeder en oma is thuis opgebaard, waar wij in familiekring afscheid van haar nemen
Er gelegenheid om langs te komen om informeel afscheid te nemen van
--------------------------------------------------------------------------Correspondentieadres: Executeur
--------------------------------------------------------------------------De avondwake zal worden gehouden
Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op ……….. dag
De dankdienst voor haar leven zal zijn /// De dienst van Woord en Gebed zal plaatsvinden
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op /// De plechtigheid vindt plaats op
……………………... is overgebracht naar crematorium-uitvaartcentra ,,Waerdse Landen”, Krusemanlaan 5,
Heerhugowaard. ……. dag …. januari om 13.00 uur zal hier het afscheid plaatsvinden.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op
Na afloop zullen wij haar in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Na de dienst vindt de teraardebestelling plaats /// aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
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De dienst wordt geleid door ds.
Vanaf een half uur voor aanvang van de plechtigheid is er ook nog gelegenheid tot afscheid nemen.

Er is ook nog de mogelijkheid tot afscheid nemen voorafgaande aan de plechtigheid vanaf 11:00 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het kerkgebouw van de ………………………….
waar ook koffie met een broodje genuttigd kan worden.
Na afloop is er een samenzijn in Restaurant
Na afloop komen we samen /// Na afloop komen wij nog even bij elkaar in
Aansluitend bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn met een drankje en een hapje, waar u tevens de
mogelijkheid heeft tot condoleren.

Overeenkomstig de wens van ………. één losse bloem mee te nemen.
Overeenkomstig Henk zijn laatste wens zal zijn as verstrooid worden op
Overeenkomstig de wens van Piet vragen wij u in plaats van bloemen om een gift ten bate van het
Longfonds.
Hiervoor is bij de condoleance een collectebus aanwezig.
Een donatie, i.p.v. bloemen, voor het Hospice Alkmaar wordt zeer op prijs gesteld. Een collectebus hiervoor
is aanwezig.

Gelieve geen bloemen en bezoek aan huis.
Geen toespraken. Geen bloemen.

--------------------------------------------------------------------------Enige en algemene kennisgeving
Omdat het voor ons onmogelijk is iedereen die zich betrokkenen voelt persoonlijk te bereiken willen wij u op deze
wijze uitnodigen.
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