Rouwkaart: afmeting invullen
Lettertype naam:
Lettertype overige tekst:
Voorzijde rouwkaart
Eigen afbeelding of afbeelding uit voorbeeldboek drukker
Binnenzijde rechts
gedicht: ……..…………….(zoek via Google)
(Aanheftekst)……………………………………………………………………………………mijn lieve man/vrouw, onze ……………..

Roepnaam en Achternaam
eventuele doorpnamen
evt. echtgeno(o)t(e) van / levenspartner van …………………………..
eventuele onderscheidingen toevoegen

( * ) geboorteplaats, datum ………………

( † ) overlijdensplaats, datum ………………

Wij blijven achter met vele mooie en dierbare herinneringen.

ondertekening met de namen
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
correspondentieadres:
………………………………….
Roepnaam is overgebracht naar Afscheidshuys Lingewaard, Doctor Poellstraat 2 te Bemmel/
Afscheidshuys Sint Annamolen, Hatertseweg 10B te Nijmegen, waar gelegenheid is om
persoonlijk afscheid te nemen op dag datum van 00.00 tot 00.00 uur / alwaar geen bezoek.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op dag datum om 00.00 uur in de aula van crematorium naam, adres te
…………………... Aansluitend bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn in de koffiekamer van het
crematorium, waar gelegenheid is om te condoleren, na te praten en om herinneringen aan Roepnaam op te
halen.
of
De gebedsdienst/eucharistieviering/afscheidsviering vindt plaats op dag datum om 00.00 uur in de
parochiekerk naam, adres te ……………... Aansluitend begeleiden wij Roepnaam, graag samen met u, naar
zijn/haar laatste rustplaats (bij Roepnaam) op de algemene/R.K. begraafplaats aan de adres te ……………...
Na afloop van de teraardebestelling bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn bij Naam, adres te
……………., waar gelegenheid is tot condoleren, na te praten en om herinneringen aan Roepnaam op te halen.
Liever geen bloemen, maar een gift aan ……………. zou Roepnaam zeer waarderen.

Een collectebus is aanwezig tijdens het persoonlijk afscheid nemen in Afscheidshuys
Lingewaard/Afscheidshuys Sint Annamolen en op de dag van de uitvaart.
of
Roepnaam hield van bloemen, maar een gift aan ………………………. zou hij/zij ook zeer waarderen.
Wij zouden het fijn vinden wanneer u een persoonlijke herinnering aan Roepnaam wilt achterlaten in het
online condoleanceregister op www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl. of www.uitvaartverzorgingnijmegen.nl
Van uw verhalen over Roepnaam maken wij dan later een mooi herinneringsboekje voor het gezin.
Wij willen iedereen die op wat voor een manier dan ook Roepnaam tot steun is geweest en zorg heeft
verleend, hiervoor hartelijk danken. In het bijzonder …………………………………………
De door u gemaakte tekst kunt u mailen naar: info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl of
info@uitvaartverzorgingnijmegen.nl

