Informatie over het aanleveren van een foto
en de tekst voor het gedachteniskaartje
Hierbij willen wij u attenderen op een aantal zaken die van belang zijn voor het correct
verzorgen van de gedachteniskaartjes. Op onze website vindt u onder ‘Links en downloads’
een PDF met inspiratie voor tekst en opmaak van het gedachteniskaartje.
-	
Indien
u een foto op het gedachteniskaartje geplaatst wilt hebben, dan kunt u de foto met de

uitvaartverzorger meegeven of digitaal aanleveren. Indien u deze digitaal aanlevert, dan graag
op een hoge resolutie, 300 dpi, bij voorkeur in RGB modus en als JPG.
-	Het is mogelijk de tekst (gedichtje, spreuk, persoonlijke tekst) die eventueel bovenin de rouwbrief vermeld
staat, terug te laten komen boven in de tekst van het gedachteniskaartje. Gelieve in uw e-mail duidelijk
aan te geven dat dit gewenst is of neem deze tekst over en plaats dit boven de aan te leveren tekst
van het gedachteniskaartje.
-	Vermeld de naam van de overledene, de omschrijving van de relatie (bijv. echtgeno(o)t(e) van, weduwe
of weduwnaar van, partner van) en vervolgens de naam van de relatie indien deze erbij vermeld dient
te worden. Vermeld tevens, indien gewenst, de geboorte- en overlijdensplaats alsmede de geboorte- en
overlijdensdatum. Het is mogelijk voor de geboortegegevens een sterretje en voor de overlijdensgegevens
een kruisje te plaatsen. Controleer of alle gegevens correct zijn.
-	Om het gedachteniskaartje leesbaar te houden adviseren wij u een tekst aan te leveren van maximaal
300 woorden (inclusief personalia).
-	Geeft u s.v.p. aan of de tekst taalkundig gecorrigeerd dient te worden, dit m.b.t. eventuele dialecten.
-	Voor de gedachteniskaartjes gebruiken wij hetzelfde lettertype als de rouwbrief. Wenst u een ander
lettertype dan verzoeken wij u dit duidelijk aan te geven.
-	Vaak wordt op het kaartje een dankbetuiging geplaatst. Hierin bedankt u de aanwezigen voor
de steun en het medeleven. Aan degenen die niet aanwezig waren tijdens de uitvaart kan in een later
stadium een gedachteniskaartje worden toegestuurd.
	Wenst u dat er een dankbetuiging wordt geplaatst op het gedachteniskaartje, vermeld dan de tekst
zoals u dit geformuleerd wenst. Op de achterzijde van dit formulier vindt u voorbeelden ter inspiratie.
U kunt ook alleen maar aangeven dat een dankbetuiging gewenst is. In dat geval zullen wij voor u
een passende tekst formuleren.
-	Wilt u een proefdruk via e-mail ontvangen, dan dient u de foto en/of tekst uiterlijk ’s ochtends, twee
dagen voor de uitvaart aan ons te sturen. U kunt dan in alle rust de tekst controleren. Aangezien de
gedachteniskaartjes de dag voor de uitvaart ’s ochtends worden gemaakt, is het niet meer mogelijk
om op deze dag een proefdruk bij u aan te leveren.
-	De foto en/of tekst van het gedachteniskaartje kunt u mailen naar: info@goemansuitvaartzorg.nl
met vermelding van de naam van de overledene in het onderwerp van de e-mail.
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-	De tekst dient te worden aangeleverd uiterlijk op ………………………………………………
(twee dagen voor de uitvaart) vóór 13.00 uur.
	U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van onze grafische afdeling.

Voorbeeld van de opmaak van het gedachteniskaartje:

Aanhef
(zie voorbeelden hieronder)

NAAM
Doopnamen

geboorteplaats, datum
† plaats van overlijden, datum


Totale tekst,
maximaal 300 woorden.
Dit kan een beschrijving
van de levensloop zijn,
een gedicht of
een paar zinnen van
verschillende personen.

Dankwoord
(zie voorbeelden hieronder)
Ondertekening

Voorbeelden van de aanhef:
In liefdevolle herinnering aan
In dankbare herinnering aan
Ter nagedachtenis aan
In memoriam

Voorbeelden van het dankwoord:

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
NAAM.
Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.
Voor uw medeleven en belangstelling bij het afscheid van NAAM, willen wij u hartelijk danken.
Bedankt voor uw warme belangstelling en aanwezigheid.
Het heeft ons erg goed gedaan zoveel warmte en medeleven te hebben mogen ondervinden na het
overlijden van NAAM. Onze dank hiervoor.
Wij danken u hartelijk voor uw steun, medeleven en troostende woorden die wij mochten ontvangen na het
overlijden van ons mam/pap en oma/opa.
Wij hebben uw belangstelling ervaren als een warme genegenheid en troost en voelen ons hierdoor gesterkt.
Bedankt.

