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Mijn naam is  

Dit is een foto van mijzelf.
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Samen met mij op de foto

Hier sta ik op de foto 
samen met de persoon die dood is
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Wat is er gebeurd?

Hoe is                                              doodgegaan?

Teken, schrijf of plak het hier op.
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Wie vertelde het aan mij?
Waar was ik toen? 
Schrijf het op, teken of plak het 
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Dit is een mooie bloem.
Waar denk je aan als je aan    denkt?
Die woorden schrijven we in de bloemblaadjes.
Je mag de bloem ook kleuren.
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Het afscheid 
Het afscheid van       

was op 

Waar was de afscheidsdienst of de mis?

Was je bij de afscheidsdienst?

Vertel, teken of plak hier iets over.
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