
Προσωπική Αλληλογραφία
Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση
eλληνικά Ολλανδικά
Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την
γέννηση...

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι...
τώρα έχουν ένα μικρό αγοράκι/κοριτσάκι.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την γέννηση
του μικρού μας μωρού.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
συστήσουμε... το νέο αγοράκι/κοριτσάκι μας.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού

Εύχομαι η κάθε μέρα που θα ξημερώνει για το
παιδάκι μας να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.

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

Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.

Είμαστε πανευτυχείς και ευγνώμονες για την
γέννηση του μωρού μας.

Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το
νεότερο μέλος της οικογένειας μας...

Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε πανευτυχείς να ανακοινώσουμε την
άφιξη του γιου/της κόρης μας.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας
eλληνικά Ολλανδικά
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... και ... έχουν αραββωνιαστεί ... en ... hebben zich verloofd.

Ανακοίνωση αρραβώνα

... είναι ευτυχείς να ανακοινώσουν τον
αρραβώνα τους.

... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.

Ανακοίνωση αρραβώνα

Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον
αρραβώνα του... και της... .

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

Ανακοίνωση αρραβώνα

Ο κύριος και η κυρία..., ανακοινώνουν τον
αρραβώνα της κόρης τους, ..., με τον..., γιο
του κύριου και της κυρίας... . Ο γάμος θα γίνει
τον Αύγουστο.

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.

Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης

Ελάτε και διασκεδάστε μαζί μας στο πάρτι
αρραβώνα του... και της... για να γιορτάσουμε
μαζί τον αρραβώνα τους.

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Είσαστε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο
πάρτυ αρραβώνων του... και της... στις... .

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος
eλληνικά Ολλανδικά
Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον γάμο
του... και της... .

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.

Ανακοίνωση γάμου

Η δεσποινίδα... θα γίνει σύντομα κυρία... Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας

Ο κύριος... και η κυρία... είναι ευτυχείς να σας
προσκαλέσουν στον γάμο τους. Είσαστε
ευπρόσδεκτος/η να έρθετε και να απολαύσετε
αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί τους.

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.

Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
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Ο κύριος και η κυρία... επιθυμούν την
παρουσία σας στο γάμο του παιδιού τους
στις...

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

Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού

Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, ο...
και η... θα ήθελαν να σε προσκαλέσουν στον
γάμο τους στις...

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

Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις
eλληνικά Ολλανδικά
Θα ήταν χαρά μας αν ερχόσασταν μαζί μας
στην εκδήλωση... στις...

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen
doen op ... om ... voor ...

Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο

Ζητάμε την χαρά της παρέας σας στο δείπνο
μας απόψε για να εορτάσουμε μαζί...

Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.

Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις

Είσαστε εγκάρδια ευπρόσδεκτοι στο... U bent van harte uitgenodigd voor ...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών

Οργανώνουμε ένα πάρτι μεταξύ φίλων για να
γιορτάσουμε... και θα είμασταν ευτυχείς αν
ερχόσασταν.

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

Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση

Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ερχόσουν. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής

Έλα στο... για... αν έχεις όρεξη. Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους
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