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Logo en deze tekst en stippellijnen (vouw) staan alleen op dit document, niet op de kaart.
(PDF op 100% zetten voor ware grootte)

Deze kaart kan uiteraard  ook met gewenste afbeeldingen die zelf aangedragen worden of eventueel door ons worden 
verzorgd. We kunnen eenvoudige fotobewerkingen uitvoeren (en soms ook wel ingewikkelde als daar tijd voor is) 

Verder is er keuze in kleur, lettertype, wel of geen kader etc.

Wij sturen een pdf van de opmaak waarop een correctieronde kan volgen, die we vervolgens weer als pdf mailen.
Meerdere correctierondes maken de lay out kosten duurder. (Uiteraard niet wanneer een fout bij ons ligt)

Bij deze vierkante (15x15)  kaart hoort een vierkante (15,5x15,5) enveloppe met dun grijs kader (vanwege de 
herkenbaarheid van rouwpost.)

We gebruiken voor de kaarten biotop papier, natuurwit 190 gr.
(Als dat gewenst is kan zwaarder papier afhankelijk van onze voorraad; als er van te voren contact is kunt u dit laten 

weten zodat we kunnen bestellen.)

kaart: varen vierkant 
letter: minion pro

extra kosten per kaart  + 0,15 (apart snijden 1 snijlijn)

De varen (spiraalvorm) staat symbool voor de levenscyclus van de mens



Wat een liefde, wat een leven, wat een voltooiing
Ten volle uit geleefd

Wat een gemis

Naam Achternaam

* 18 september 1946 te Groningen - † 5 februari 2015 te Appingedam

Echtgenoot van Naam Achternaam † 2 maart 2010

Naam

Naam en Naam
Naam, Naam, Naam, Naam•

Naam 
Naam, Naam

Naam en Naam

Naam D
Naam D

Naam is thuis, we brengen deze dagen graag in kleine kring door, maar op zondag 
tussen 10.00 en 13.00 uur is er ‘open huis’.

Jullie zijn welkom op woensdag 10 februari in het koetshuis van Landgoed Ekenstein, 
Alberdaweg 70, 9901 TA Appingedam, waar we elkaar ontmoeten en afscheid nemen 
van Naam tussen 12.00 en 13.00 uur. 
De herdenking begint om 13.00 uur. Aansluitend doen we Naam uitgeleide op zijn 
tocht naar het crematorium, en is er gelegenheid om na te praten en herinneringen op 
te halen. 

Thuis: Staatnaam, Postcode, Plaats


