
Naam Achternaam

Rouwbrief a4 dubbelzijdig kleur. Ginkgo. Lettertype: Toujours

'In het Verre Oosten is de Ginkgoboom een voorwerp van verering. 
In Japan wordt de boom als een god vereerd. 

De Ginkgoboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, 
tijdloosheid, en een lang leven. 

Vele kunstenaars zijn geïnspireerd door de Ginkgoboom. 
Het was de lievelingsboom van Goethe.'
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Voor de werkelijke grootte de pdf op 100% zetten. De stippellijnen geven de vouw aan. 
De lijnen, deze tekst en het logo staan niet op de kaart

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)

Dit is een dubbelgevouwen A4 formaat. Het achterblad bevat doorgaans geen informatie.
Als er een eigen foto wordt gebruikt dan kan de betekenis daarvan bv. op de achterkant 

worden gezet: ‘De ginkgo-boom plantte Naam toen hij  in 1980 in Schildwolde kwam wonen’

Wij gebruiken Biotop papier, 190 gr. natuurwit, met bijpassende enveloppe met een dun 
grijs kader i.v.m. de herkenbaarheid van rouwpost.

(Bij zwaarder papier moet een tweede postzegel worden geplakt als je kiest voor dit formaat)



Naam Achternaam

Hij was getrouwd met Naam Achternaam, 
die hem op 7 februari 1995 is voorgegaan.
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Boris ç

Naam is voor altijd verbonden met de goede dingen in ons leven. 
We zullen hem heel erg missen

Naam is thuis op de boerderij bij Naam, Straatnaam, Postcode Plaats (tevens 
correspondentieadres), waar ieder dagelijks tussen 17.00 en 20.00 uur afscheid kan 
nemen.
In besloten kring brengen begraven we hem naast Naam op zaterdag 
10 september op de begraafplaats te Schildwolde.
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Schildwolde, 2 mei 1937                   Groningen, 6 september 2006


