Teksten vanwege het coronavirus

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden vanwege de huidige omstandigheden. Wel geven wij u
de gelegenheid om de crematieplechtigheid op .............. dag om ............. uur bij te wonen via live stream. Deze
inlogcode........................ is alleen voor u bestemd vanwege de kwaliteit.
Om de rouwdienst mee te kunnen kijken kunt u vanaf .................. uur gebruik maken van de livestream op www.
Als eerbetoon aan.............. zouden wij het fijn vinden als u met elkaar omstreeks ....................... uur vanaf het huisadres
op gepaste onderlinge afstand een erehaag wilt vormen.
In andere omstandigheden zouden wij u graag hebben uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst.
We hadden heel graag samen met u afscheid willen nemen van ........................... maar dit is tot ons grote verdriet niet
mogelijk.
Vanwege het corona-epidemie is een normale uitvaart op dit moment helaas niet mogelijk.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft op.............. dag.............. datum de crematieplechtigheid in
gezinsverband plaatsgevonden.
Wij kunnen helaas geen afscheid nemen zoals wij dat zouden willen. De crematieplechtigheid zal in familiekring
plaatsvinden. Helaas zijn wij in verband met de regelgeving omtrent het coronavirus genoodzaakt de plechtigheid in
besloten familiekring te laten plaatsvinden.
In verband met de huidige situatie, zullen wij in besloten kring afscheid nemen van onze
Wij hebben vanwege de pandemie, helaas moeten besluiten om de crematieplechtigheid in zeer besloten
familiekring te laten plaatsvinden.
Vanwege de maatschappelijke omstandigheden zijn wij genoodzaakt als gezin in besloten kring afscheid te nemen.
In verband met de huidige, contact beperkende omstandigheden zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.
Door alle beperkingen die de richtlijnen van het RIVM met zich meebrengen, kunnen wij ............... niet het afscheid
geven dat wij hem wensen en hebben besloten tot een later moment. Wij zullen hem in familiekring begeleiden naar het
crematorium.
In verband met de huidige ontwikkelingen en adviezen omtrent het coronavirus is een condoleance of uw
aanwezigheid bij de afscheidsplechtigheid helaas niet mogelijk.
In verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is er geen rouwbezoek mogelijk en zal de
teraardebestelling in besloten familiekring plaatsvinden.
Helaas zijn wij in verband met de regelgeving omtrent het coronavirus genoodzaakt de plechtigheid in besloten kring
te laten plaatsvinden.

Blad 1-2 Teksten vanwege het coronavirus

Vanwege bijzondere omstandigheden vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.
Gezien de huidige maatschappelijke situatie nemen wij op...................... dag als gezin afscheid van
Tot onze spijt kunnen wij geen gelegenheid bieden tot condoleren en zal de uitvaart in kleine besloten kring
plaatsvinden.
In verband met het coronavirus wordt er geen afscheidsdienst gehouden.
Omdat wij met een klein gezelschap bij het afscheid van ............................. aanwezig kunnen zijn, stellen wij het op prijs
uw persoonlijke herinnering voor de uitvaart te ontvangen, om deze dan gezamenlijk te kunnen delen bij het afscheid.
Als eerbetoon aan ……….. vinden we het fijn als u met elkaar om ………………. uur vanaf het huisadres op gepaste
onderlinge afstand een erehaag wilt vormen.
Hang als eerbetoon aan ……………………….. de vlag halfstok op
Herinneringen aan ......................zijn van onschatbare waarde. Daarom willen wij u vragen, om in plaats van een
persoonlijke condoleance, uw herinnering achter te laten op www.metoprechtedeelning.nl condoleance.

Als eerbetoon aan ………………. vinden we het fijn als u met elkaar om ……… uur vanaf het huisadres op gepaste
onderlinge afstand een erehaag wilt vormen.
Wij hopen, als dit alles achter de rug is, alsnog een herdenkingsmoment te organiseren en met jullie samen te
komen.
Een waardige herdenking vindt op een later moment plaats.
Wij zullen over enige tijd, als iedereen weer vrij is om te reizen, een bijeenkomst organiseren waarin we met elkaar
het leven van .......... kunnen herdenken.
Als de crisis weer over is, zullen we alsnog .................. samen gedenken op een nader te bepalen datum.
Wij willen op een later tijdstip samen met u het leven van .................... herdenken.
Wij zullen op een later moment een herdenkingsdienst organiseren.
We zouden het fijn vinden als je een herinnering aan .................achter wilt laten op
U kunt online condoleren of een herinnering achterlaten via
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