
Persoonlijke correspondentie
Aankondiging en Uitnodiging

Aankondiging en Uitnodiging - Geboorte
Nederlands Hongaars
Wij zijn erg blij met de geboorte van ... Örömmel értesítünk, hogy megszületett...

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.

Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia
megszületett.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door derden

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

Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

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

Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.

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 ...

Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal
növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ...
megszületését.

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

Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld. Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor
...

Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

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

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Bekendmaking van de geboorte van een kind door de ouders

Aankondiging en Uitnodiging - Verloving
Nederlands Hongaars
... en ... hebben zich verloofd. ... és .... eljegyezték egymást.

Bekendmaking van een verloving

Pagina 1 23.05.2023



Persoonlijke correspondentie
Aankondiging en Uitnodiging
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen. ... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.

Bekendmaking van een verloving door het paar

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

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.

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.

.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel,

... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.

Traditionele bekendmaking van een verloving door de ouders van de dochter

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

Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az
eljegyzésüket.

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

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

Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára ....
(dátum)

Uitnodiging voor een verlovingsfeest

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

Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.

Bekendmaking van een huwelijk

Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden. .... hamarosan .... lesz.
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.

... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön.
Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a
különleges napot velük.

Uitnodiging van huwelijksgasten door het paar

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

... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk
esküvőjén ...

Uitnodiging van huwelijksgasten door de ouders van de bruidegom/bruid
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Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent,
zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw
aanwezigheid op hun huwelijk op ...

Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít
a jelenlétedre az esküvőjükön...

Uitnodiging van naaste vrienden voor het huwelijk door het paar

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

Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....

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. Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy
megünnepeljük a ....

Uitnodiging van personen voor een avondeten met reden

U bent van harte uitgenodigd voor ... Szeretettel meghívjuk a ...
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.

Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ...
és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.

Uitnodiging van naaste vrienden voor een bijzondere gelegenheid

Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou
komen.

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.

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 ... ? Szeretnétek eljönni a ...?
Informeel, uitnodiging van vrienden
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