
Dank voor de goede zorgen 

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van de medewerkers van 
Verpleeghuis/Zorgcentrum  ............. 
 
Wij willen het personeel/medewerkers van Verpleeghuis/Zorgcentrum bedanken voor de 
liefdevolle verzorging  van ..................... 
 
Onze grote dankbaarheid  gaat uit naar de liefdevolle zorg van het personeel van 
 
Onze dank gaat uit naar het team van ....................... voor hun inzet en goede zorg. Met 

dank voor de goede verzorging in  ....... 

Wij danken hen die hem/haar zo liefdevol hebben verzorgd. 
 
Wij danken allen die hem/haar de afgelopen jaren  zo goed en liefdevol hebben verzorgd. 
 
Onze dank gaat uit naar ........... waar hij/zij met een deken van zorg, liefde en warmte is bedekt. 
 
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het 
verplegend personeel van Zorgcentrum/Verpleeghuis.................. Mijn man/vrouw heeft 
daar zijn/haar laatste levensfase mogen doorbrengen en hij/zij werd omringd met alle zorg 
en tederheid.



Teksten voor bedankkaarten 
 

Voornaam Achternaam 

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden bij het afscheid van ........... 
hebben  ons diep ontroerd  en waren voor ons allen een grote  steun. 

 
Voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ................ in zijn leven voor 

zo velen veel heeft betekend. 
 

Daarom willen wij u middels deze advertentie hartelijk bedanken voor al uw 
medeleven  en steun. 

 
Ondertekening 

 
Plaats, datum 

 
 
 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw steunbetuigingen na het 
overlijden  van mijn/onze 

 
Voornaam Achternaam 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 
 
 
 
 
 
 
 

Daar de hoeveelheid warme reacties, naar aanleiding van het overlijden van mijn/onze ......... 
 

Voornaam Achternaam 

overweldigend  was, zijn wij niet in staat u allen persoonlijk  te  bedanken. 
Uw vele lieve woorden van troost hebben ons enorm gesteund, 

waarvoor  onze oprechte dank. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 



Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, fijne brieven en 
kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn/onze ....... 

 
Voornaam Achternaam 

Met trots kijken wij als familie terug op de mooie en waardige 
afscheidsdienst  in  de kerk/begrafenis/crematieplechtigheid. 

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat ...... (naam) 
in zijn/haar leven voor velen zoveel heeft betekend. 

 
Ondertekening 

 
Plaats, datum 

 
 
 
 
 

Hartverwarmend  was het dat zo velen  ons bij het afscheid van   mijn/onze .... 
 

Voornaam Achternaam 

terzijde stonden. 
De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel 

dit niet  alleen te dragen. 
 
 
 
 

Wij zijn intens verdrietig,  maar dat zal veranderen  in weemoed  
en weemoed in heimwee. Heimwee naar een mooie tijd met veel 

goede herinneringen  en heimwee naar een bijzonder   mens 
 

Voornaam Achternaam 

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft verstaan en in de vorm van steun, 
bloemen,  brieven,  kaarten  en aanwezigheid  bij de begrafenis/crematie 

hier uiting  aan heeft gegeven. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 



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

 
Voornaam  Achternaam 

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, 
bloemen, praktische hulp of een luisterend   oor. 

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder  gemaakt. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 
 
 
 
 

 
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne 

brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het 
overlijden  van mijn/onze  ..... 

 
Voornaam  Achternaam 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed 

om verder te gaan. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 
 
 
 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
bij het overlijden van mijn/onze  .... 

 
Voornaam Achternaam 

Uw aanwezigheid op de dag van de  begrafenis 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 

bij het verwerken van dit  verlies" 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 



Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze  .... 

 
Voornaam Achternaam 

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. 

 
Ondertekening 

 
Plaats, datum 

 
 
 

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

 
Voornaam Achternaam 

Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun  geweest. 
 

Door de overweldigende belangstelling  op de dag van de begrafenis 
is het mogelijk dat we niet iedereen persoonlijk een bedankkaart hebben  gestuurd. 

Wilt u deze dankbetuiging dan als zodanig  beschouwen. 



Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van  mijn/onze 

 
Voornaam Achternaam 

zeggen wij u hartelijk dank. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 
 
 
 
 
 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van   mijn/onze 
 

Voornaam Achternaam 

betuigen wij u onze oprechte dank. 
 

Ondertekening 
 

Plaats, datum 
 
 
 
 
 

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen. 
Zoveel liefde en steun ons gegeven. 

Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij, 
was ons een troost in deze moeilijke  tijd. 

't Geeft ons moed om verder te leven. 
 

De vele blijken van medeleven  na het overlijden van  mijn/onze.... 
 

Voornaam Achternaam 
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote  dank. 

 
Ondertekening 

 
Plaats, datum 


