
Hulp bij de opbouw van een gedachtenisprentje.



Een gedachteniskaartje (ook wel prentje genoemd) kent eigenlijk geen
vaste ‘regels’. Je kunt het geheel naar eigen wens invullen en opmaken,
er is geen duidelijke etiquette.

Wil je een kaartje dat openslaat als een klein boekje of wil je lieve een
enkel kaartje met alleen een voor- en achterkant?
Wil je een prentje in 'portretvorm' of liever vierkant?

Het nadeel van veel keuze is... de moeilijkheid om een keuze te maken. 
Daarom laat ik op de volgende pagina's wat mogelijkheden zien.
Voel je vrij ideeën over te nemen of te mixen met elkaar. 

Een gedachteniskaartje is relatief klein, hoe meer tekst, 
hoe voller het kaartje, hoe minder makkelijk het te lezen is. 
‘Meer’ is in dit geval daarom ook zeker niet altijd ‘beter.’ 
Vroeger zag je vaak een volledige levensloop op een prentje terug. 
Dit is inmiddels niet meer zo gebruikelijk. 
Er zijn vaak wat meer moderne mogelijkheden die ook een wat luchtiger
geheel geven.



Op deze afbeelding zie je de basis
van een gedachteniskaartje. 

Informatie die je vaak terugziet,
maar niet verplicht is. 

Vul het kaartje vooral in zoals je
zelf mooi vindt en bij de
overledene vindt passen. 
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Op deze basis kun je eindeloos varieren. 
Houd je het eenvoudig met een mooi gedicht, 
al dan niet met bijpassende afbeelding?



Wil je ieder een kleine persoonlijke boodschap vertellen?



Maak je liever een beknopte karakterschets?



Misschien vind je het mooi de dankbetuiging uit te bereiden, in combinatie met een
afbeelding (misschien van de rouwkaart) en de binnenkant verder rustig houden?



Soms wil je zoveel vertellen dat het kaartje eigenlijk te klein is. Een woordenwolk kan
dan een mooie, eigentijdse optie zijn. 

Door het kaartje niet op wit,
maar crème-wit papier te
drukken en/of  een lettertype
niet in zwart, maar bijvoorbeeld
warm grijs of zelfs in kleur te
laten drukken, krijg je direct een
andere, vaak zachtere
uitstraling. 



Een ander voorbeeld van een woordenwolk. 
Zie je hoeveel kleurgebruik een verschil kan maken?



Al heeft zwart op (crème)wit zeker ook z'n charme.



Tot slot laat ik een voorbeeld zien waarbij beelden veel meer
zeggen dan woorden. Met een paar mooie typerende foto's, kun
je een mooi aandenken maken aan degene die je mist. 



Hopelijk heeft u zo een klein beeld gekregen van wat mogelijk is.

Probeer zo goed mogelijk te verwoorden wat bij de overledene past. 

Bij een kleurrijk persoon, passen geen zwarte letters. 
Bij een man van weinig woorden, past geen epistel aan tekst. 

Afijn, u snapt waarschijnlijk wel wat ik bedoel.
Hopelijk heb ik u een beetje op weg kunnen helpen. 

Geen zorgen, samen maken we er iets moois van.


