
Persoonlijke correspondentie
Aankondiging en Uitnodiging

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte
Nederlands Fins
Wij zijn erg blij met de geboorte van ... Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu
een kleine zoon/dochter hebben.

Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen pojan /
tyttären.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze
zoon/dochter.

Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme
syntymästä.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te
stellen.

Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders, meestal op een kaart met een foto van het
kind

Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld
worden, kun je van een wonder spreken. Wij
zijn erg blij met de geboorte van ...

Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, näin suuri
tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat iloisia ilmoittaessaan
... syntymästä.

Gebruikelijke uitdrukking bij de bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld. Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän
maailmaan.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor
...

Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden
perheenjäsenemme...

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze
zoon/dochter bekend te maken.

Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa
tyttäremme / poikamme syntymästä.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving
Nederlands Fins
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... en ... hebben zich verloofd. ... ja ... olemme kihloissa

Bekendmaking van een verloving

... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen. ,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.
Bekendmaking van een verloving door het paar

Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen
van ... en ...

Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ...
kihlauksesta.

Bekendmaking van een verloving

De heer en mevrouw ... uit ... maken de
verloving van hun dochter ...  met ... , zoon van
de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ...
bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.

Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ...
kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa. Häitä
suunnitellaan elokuulle.

Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter

Kom en vier samen met ons de verloving van ...
en ...

Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta.

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

U bent van harte uitgenodigd voor het
verlovingsfeest van ... en ...

Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja ...
kihlausta.

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

Aankondiging en Uitnodiging - Huwelijk
Nederlands Fins
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te
kondigen.

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä /
avioliitosta

Bekendmaking van een huwelijk

Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden. Neiti ... tulee pian rouva ...
Bekendmaking van het huwelijk van een vrouw

De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd
zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U
bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere
dag samen met hen te genieten.

Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan häihinsä.
Olet tervetullut viettämään tätä erityistä päivää
kanssamme.

Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar
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De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd
zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van
hun zoon/dochter op ...

Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan poikansa /
tyttärensä häihin ...

Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid

Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent,
zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw
aanwezigheid op hun huwelijk op ...

Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä elämässämme,
haluamme kutsua teidät viettämään häitämme ...

Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

Aankondiging en Uitnodiging - Speciale gelegenheden
Nederlands Fins
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou
willen doen op ... om ... voor ...

Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...

Uitnodiging van personen voor een speciale gelegenheid op een bepaalde dag en tijd en om een bepaalde
reden

Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren. Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...
Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden

U bent van harte uitgenodigd voor ... Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
Formeel, uitnodiging voor een officiële gelegenheid. Gebruikelijk voor zakelijke diners

Samen met onze vrienden willen wij ... vieren.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook
zou komen.

Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja olisimme
iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.

Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid

Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou
komen.

Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.

Uitnodigen en tegelijkertijd aangeven dat je het erg leuk zou vinden wanneer de geadresseerde aanwezig
zou zijn

Heb je zin om te komen op ... voor ... ? Haluaisitko tulla ... ...?
Informeel, uitnodiging van vrienden
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