Personligt
Tillkännagivanden och inbjudningar
Tillkännagivanden och inbjudningar - Födelse
Koreanska

Nederländska

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로
zoon/dochter hebben.
알려드립니다.
Används när en tredje part tillkännager ett barns födelse
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어
기쁩니다.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로
소개드립니다.
Används när ett par vill meddela födelsen av deras barn, skrivs vanligtvis på kort med en bild på barnet
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden,
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희
kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de
가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의
geboorte van ...
탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Vanligt talesätt på engelska som används när ett par vill meddela födelsen av deras barn
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를
축하합니다.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로
소개드립니다.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어
zoon/dochter bekend te maken.
너무나 기쁩니다.
Används när ett par vill meddela att deras barn har fötts

Tillkännagivanden och inbjudningar - Förlovning
Koreanska

Nederländska

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
Används för att kungöra en förlovning

... en ... hebben zich verloofd.
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Tillkännagivanden och inbjudningar
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로
알려드립니다.
Används då ett par vill tillkännage sin förlovning

... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.

...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.

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

Används för att kungöra en förlovning
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가
약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에
있습니다.

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.
Traditionellt, används när föräldrar vill tillkännage sin dotters förlovning

....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를
빛내주세요.
Används i inbjudan till en förlovningsfest

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

...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.

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

Används i inbjudan till en förlovningsfest

Tillkännagivanden och inbjudningar - Giftermål
Koreanska

Nederländska

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어
기쁨으로 생각합니다.
Används för att tillkännage ett bröllop/äktenskap

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

...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Används att tillkännage en kvinnas äktenskap

Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.

...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다.
저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.

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.
Används av ett par när de bjuder in folk till sitt bröllop

...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을
초대하고 싶습니다.

De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over
uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter
op ...
Används av föräldrarna till den man / kvinna som ska gifta sig för att bjuda in folk till bröllopet
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나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의
결혼식에 와서 함께 축하해줘.

Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en
... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun
huwelijk op ...
Används av paret när de bjuder in nära vänner till deras bröllop

Tillkännagivanden och inbjudningar - Sammankomster / Särskilda evenemang
Koreanska

Nederländska

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen
...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참
doen op ... om ... voor ...
좋겠습니다.
Används för att bjuda in folk till en social sammankomst på en viss dag, vid en viss tidpunkt och på grund av en
särskild anledning
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고
싶습니다.
Används för att bjuda in folk på middagsbjudning och för att ange orsaken till den
U bent van harte uitgenodigd voor ...
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
Formellt, används för att bjuda in folk till ett formellt evenemang. Används vanligen för företags middagsbjudningar
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다.
zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
와주신다면 감사하겠습니다.
Formellt, används för att bjuda in nära vänner till en viktig social sammankomst
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Används i en inbjudan efter att du har bett mottagaren att komma för att understryka att du gärna vill att de kommer
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
...에 와서 만날 래?
Informellt, används för att bjuda in vänner av den enkla anledningen att du vill träffas
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