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Flowers To Say Goodbye

Afscheidsbloemwerk is meer dan zomaar 
een boeket. Bijzonder en vakkundig 
samengestelde afscheidsbloemen 
vertellen een persoonlijk verhaal, 
met oog voor detail en vol herinneringen. 

Mijn passie is om emotie te vertalen 
naar onvergetelijk bloemwerk.

Levering binnen 24 uur mogelijk in heel Nederland. 
 

Tel:           +31 6 25 14 25 58 
Email:        info@sharonflowers-photo.nl
Website:   www.sharonflowers-photo.nl



Allerliefste hart 



‘‘Wat je bewaart in je hart, 
raak je nooit meer kwijt’’



‘‘Afscheid nemen is met 
dankbare handen meedragen 
al wat herinnering waard is.’’





‘‘In het begin van een leven nog zo klein, zo oneerlijk’’





‘‘Liefde houdt niet op waar het leven eindigt’’



Rouwarrangement 
vol met groenten



‘‘Zoals je was, 
blijf je altijd voor mij’’



‘‘Een persoonlijk afscheid is het  
    begin van een mooie herinnering’’



‘‘Bloemen laten bewondering groeien’’



Kleurrijk
Het kon jou niet kleurrijk genoeg zijn. 

Zo leefde je je eigen leven. 
Uitbundig en vol vreugde. 

Je was een levensgenieter die kleur bracht in alles wat je tegenkwam. 

Natuurlijk 
Je hield van de natuur. In al haar pracht. Buiten, daar wilde je zijn. 

Daar voelde je je op je gemak. Daarom haalde je buiten ook zo vaak naar binnen. 
Een natuurmens dat was jij. 

Bescheiden
Je stond nooit op de voorgrond, voor jou geen gedoe. 

Je was iemand die met de kleine dingen om zich heen snel 
tevreden was en in stilte genoot. Een mooi ingetogen mens. 







’

‘‘Zonder woorden kun je soms heel veel zeggen’’







‘‘Memories are treasures of the heart’’



‘‘Fijne herinneringen geven ons kracht’’ 



Dag lieve kleine regenboog
Wat zijn jouw kleuren mooi

Wat zing je zacht
Wat sprankel je lief

Mijn hart verlangt naar jouw





‘‘Achter tranen van verdriet, schuilt de glimlach van herinnering’’









Linten 

Een laatste boodschap of  groet op een lint, maakt 
rouwwerk nog persoonlijker. Samen kiezen we de 
kleur van de linten uit en zoek
 ik er passend een lettertype bij. 
 
Zijn er speciale wensen? Geef  het aan.

Voorbeeld teksten:

- Een laatste (lieve) groet
- Rust zacht/ Rust in vrede
- Met grote dankbaarheid
- Dag lieve/ Dag beste
- Woorden schieten tekort
- We zullen je missen
- Ik zal je nooit vergeten
- We houden van je
- Je was zo lief  voor ons
- Onuitwisbaar is de herinnering aan jou
- Vechten hoeft niet meer, rust nu maar uit
- Tot weerziens
- Bedankt voor de fijne tijd samen
- Met liefde gegeven
- In onze harten leef  je voort

Een lint bestaat uit 2 slibs. De een kunt u 
voorzien met een groet en de tweede slib 
met de namen. De kosten bedragen € 17,50




