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Veel fijne herinneringen

Verzachten onze smart

Voorgoed uit ons midden

Maar altijd in ons hart.

Dankbaar 
Witte boeketten



Elara 

1



Nova

2



Rhae

3



Luna 

4



Alula

5



Mira

6



Carina
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Zijn liefde, persoonlijkheid

en levenshouding zullen

bij ons in dankbare herinnering

blijven voortleven.

Liefdevol 
Rode boeketten



Dione 
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Polaris
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Het diepste verdriet

wordt dikwijls verzwegen;

voor ‘t diepste geluk

schieten woorden tekort.

Wij zijn met ons diepste verlangen

verlegen waar ‘t liefste bezit

slechts herinnering wordt.

Waardering 
Hart boeketten 



Rigel 
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Al heeft zij ons verlaten,

zij laat ons nooit alleen.

Wat wij in haar bezaten,

is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen,

eenieder goed gezind

teveel om op te noemen,

door iedereen bemind.

Fleurig  Gemengde boeketten 



Sirius
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Aurora 
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Estelle



Dawn

14



15

Zora



Ga nooit heen zonder te groeten,

ga nooit heen zonder een zoen.

Wie het noodlot zal ontmoeten,

kan het morgen niet meer doen.

Ga nooit weg zonder te praten,

dat doet soms een hart zo’n pijn.

Wat je ’s morgens hebt verlaten,

kan er ’s avonds niet meer zijn.

Familie 
Twee generaties 
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Drie generaties



Rozenblaadjes
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Losse roos 
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Veel liefs

Rust zacht

Goede reis

Bedankt voor alles

Vaarwel

Tot weerziens

Voor altijd in mijn/ons hart

Dag lieve ...

We zullen je missen

Rust in vrede

Een laatste groet

Linten 
Kies uw tekst:
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Dank voor alle liefde

Bedankt voor wie je was

Met liefde gegeven

We houden van je

De herinnering blijft

Je was zo lief voor ons

Met grote dankbaarheid

Woorden schieten tekort

Uit het oog, maar niet uit ons hart

De hemel is een stuk rijker

Tekst naar keuze



Boeket
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19. Roos met boodschap
Losse roos met boodschap

18. Rozenblaadjes
Losse rozenblaadjes

13. Estelle
Druppel gemengd fleurig

12. Aurora
Druppel zonnebloemen

1. Elara
Druppel wit gemengd

2. Nova
Druppel witte rozen

4. Luna
Druppel paars/wit gemengd

3. Rhae
Druppel witte lelies gemengd

5. Alula
Druppel wit gemengd

6. Mira
Druppel lelies

8. Dione 
Druppel rode rozen

7. Carina
Bloemstuk paars/wit gemengd

9. Polaris
Druppel rode/witte rozen gemengd

10. Rigel
Hart rozen

11. Sirius
Druppel gemengd fleurig

14. Dawn
Bloemstuk gerbera’s gemengd

15. Zora
Druppel roze gemengd

16. Twee generaties
Twee generaties bloemstuk

17. Drie generaties
Drie generaties bloemstuk

20. Linten
Rouwlinten

21. Boeket
Los boeket inclusief vaas


