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Berustend
1. Bedroefd delen wij u mede dat, omringd door liefde en warmte van allen die hem/haar dierbaar waren,
rustig is ingeslapen...
2. Na een langzaam afnemende gezondheid is, toch nog onverwacht van ons heengegaan...
3. Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd die hij/zij in ons midden mocht zijn,
geven wij u kennis van het overlijden van...
4. Intens verdrietig, maar ook intens dankbaar voor alles wat hij/zij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid moeten nemen van...
5. Dankbaar voor alles wat hij/zij in zijn/haar liefdevolle en toegewijde leven voor ons betekende,
berichten wij u dat is overleden...
6. Na een volledig en prachtig leven, waarin alle aspecten van het bestaan aanwezig waren, is rustig overleden...
7. Bedroefd laten wij u weten dat, na een lang en werkzaam leven, rustig in zijn/haar slaap van ons is heengegaan...

Na een ziekbed
8. Tot op het laatste moment betrokken bij alles wat hem/haar dierbaar was, is na een slopende ziekte,
op 88-jarige leeftijd, overleden...
9. Na een lang en werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor zijn/haar gezin en allen die
hem/haar dierbaar waren, is na een moedig en geduldig gedragen lijden, van ons heengegaan...
10. Vol bewondering en respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte
heeft gedragen, laten wij u weten dat is overleden...
11. Moedig tot het laatste moment, maar door zijn/haar ziekte verzwakt,
is op ...-jarige leeftijd rustig ingeslapen...
12. Na een zware lijdensweg is, na een kortstondige ziekte, van ons heengegaan...

Plotseling
13. Met groot verdriet geven wij kennis van het plotselinge overlijden van...
14. Geheel onverwacht overleed door een noodlottig ongeval in de nacht van zaterdag op zondag...
15. Verbijsterd en intens geschokt vervullen wij de droeve plicht u mee te delen
dat... door (zinloos) geweld om het leven is gebracht.
16. Volslagen onverwacht is, tijdens het beoefenen van zijn/haar zo geliefde sport, uit ons midden weggerukt...
17. Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, op een door hem/haar zelf,
uit overtuiging, gekozen wijze, is overleden...

Religieus
18. Voorzien van de H. Sacramenten der Zieken is na een geduldig gedragen lijden van ons heengegaan...
19. In de volle zekerheid van zijn/haar geloof is ons ontvallen...
20. De Here heeft thuisgehaald...
21. Heden behaagde het de Heer tot Zich te nemen...
22. Na een leven waarin God en zijn/haar geloofsbeleving zeer nadrukkelijk
aanwezig waren is, in de overtuiging dat het nu goed is, overleden...

Overige
23. Verslagen en intens verdrietig delen wij u mee dat op brute/laffe wijze uit ons midden is weggerukt...
24. In de bloei van zijn/haar leven is, tijdens zijn/haar vakantie in China, geheel onverwacht overleden...
25. In verzorgingshuis... is tot onze droefenis overleden...
26. Wij zijn erg verdrietig, vandaag is... gestorven. Hij/zij betekende voor ons
en velen buiten de familiekring erg veel. Hij/zij werd ... jaar.
27. Heden overleed...
28. Op 1 januari 1900 heeft ... zijn laatste reis aangevangen.
29. Temidden van al zijn/haar dierbaren is op een mooie zomerdag rustig overleden...
30. Vandaag hebben wij afscheid moeten nemen van een “groot” man/vrouw.
We zullen hem/haar in alles wat we doen missen

Familierelaties
man, vader, schoonvader, opa (grootvader), overgrootvader, zoon, schoonzoon,
kleinzoon, broer, zwager, oom, oud-oom en vriend
vrouw, moeder, schoonmoeder, oma (grootmoeder), overgrootmoeder, dochter,
schoondochter, kleindochter, zus(ter), schoonzus(ter), tante, oud-tante en vriendin

Tussenvoegsels
lieve, zorgzame, fijne, fantastische, dierbare, belangstellende, (innig) geliefde, unieke

Tussenzinnen
Wij zijn de doktoren en het verplegend personeel van ziekenhuis/verzorgingshuis ...
zeer dankbaar voor de zorg aan hem/haar besteed.

