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Voor altijd in ons hart
Hier rust / Hier rusten
In liefde / Liefdevol gedenken wij
In dierbare / In dankbare / In liefdevolle en dankbare herinnering
In liefde blijf je altijd bij ons / Altijd in gedachten bij ons
Blijvend in onze gedachten
Ter herinnering / In liefdevolle herinnering aan
In dankbaarheid / In liefde en dankbaarheid gedenken wij
Te vroeg ging van ons heen
Voor altijd herinnerd, van onschatbare waarde..
Wel verloren, maar niet vergeten
Ons samenzijn was veel te kort
Voor altijd onvergetelijk
Ter gedachtenis aan
Wel uit ons midden, niet uit ons hart
Liefhebben is loslaten..
Liefde overwint alles
Rust zacht / Rust in vrede
Voor altijd samen
Herinneringen vullen de leegte
Een hart van goud vol goede gaven, ligt hier zacht en stil begraven
Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren
Liefde en herinnering leven altijd voort
In onze harten leef je voort
Mogen de vogels blijven zingen
voor nu en altijd …..
We missen je
Een lege plek, een groot gemis
Heel bijzonder, heel gewoon

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveranties zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de algemene
Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst.
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Tekst voorbeelden voor grafwerk 2
 In Memoriam
 Voor de wereld was jij één uit velen





















maar voor ons was jij de hele wereld
Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij
Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten
Waar je ook bent heengegaan
in ons midden blijf je voortbestaan
Wel verloren, niet vergeten
Eens was je zon in ons leven
Nu ben je de zon in ons hart
Herinner mij maar niet in sombere dagen
Maar in de stralende zon, toen ik alles nog kon
Je licht ging uit
Je stralen schijnen door
Met liefde gedenken wij, onze dierbare ouders
Veel te vroeg van ons weggenomen…
Onvergetelijk…. mijn lieve man enz.
Wij leven voort met mooie herinneringen
De wereld is vol mensen, maar zoals jij was er maar één
In liefde verbonden
Je bent niet meer daar waar je was, maar overal waar wij zijn
Er is een schakel, die de dood niet kan verbreken
Niet meer bij ons, maar voor altijd in onze herinnering
Zo lief, oprecht en bijzonder
Liefde overbrugt elke afstand
Als ik naar de sterren kijk
denk ik aan jou
Jouw afwezigheid doet ons beseffen
wat jouw aanwezigheid betekende

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveranties zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de algemene
Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven, zoals deze luiden volgens de op de achterzijde afgedrukte tekst.

