
Személyes
Bejelentések és Meghívók

Bejelentések és Meghívók - Születés
magyar holland
Örömmel értesítünk, hogy megszületett... Wij zijn erg blij met de geboorte van ...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

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

Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését

Szeretnék bejelenteni kisbabánk
megszületését.

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

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

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

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével

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

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

Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon. Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

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

Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

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

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés
magyar holland
... és .... eljegyezték egymást. ... en ... hebben zich verloofd.

Eljegyzés bejelentésénél
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... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték
egymást.

... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.

Eljegyzés bejelentésénél

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését. Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Eljegyzés bejelentésénél

.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését

...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő
várható.

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.

Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését

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

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

Eljegyzési partira meghívó

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

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

Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság
magyar holland
Örömmel jelentjük be, hogy ... és ....
összeházasodtak.

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

Házasság bejelentésénél

.... hamarosan .... lesz. Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be

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

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.

Pár által használt meghívó formula

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

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

Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit

Oldal 2 22.05.2023



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

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

Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események
magyar holland
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a .... Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen

doen op ... om ... voor ...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor

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

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

Vacsorameghívás

Szeretettel meghívjuk a ... U bent van harte uitgenodigd voor ...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor

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

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

Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott
személy elmenjen

Szeretnétek eljönni a ...? Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Közvetlen, barátok meghívása
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