Het magazine van Björn Schmitz uitvaartzorg

In dit nummer o.a.:

uitvaartmanden

sweet memories

stappenplan

COLOFON

VOORWOORD

INHOUD

Dit magazine is een uitgave van
Björn Schmitz Uitvaartzorg

Voor u ligt een bijzonder magazine:
het eerste Björn Schmitz
Uitvaartzorg-magazine, vol
informatie over afscheid nemen
anno nu – met oog voor traditie.
Mijn naam is Björn Schmitz. Ik ben
zelfstandig uitvaartondernemer.
Iedere dag weer ervaar ik, dat
nadenken over doodgaan en
afscheid nemen voor veel mensen
moeilijk is. Dat het niet meevalt om
te bepalen wat uw wensen zijn voor
uw eigen uitvaart. Dat begrijp ik.
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In Meppel, net buiten het centrum, ligt
yardenhuis Reestborgh. Op onze locatie vindt

Henk Boerland gevlochten uitvaartkisten,

Een aantal van hen stel ik in dit magazine

om uw afscheid tot een warm, waardig en

graag aan u voor. Zij hebben zelf een

waardevol afscheid van uw leven en uw

introductie over hun bedrijf geschreven

naasten te maken.

of zich laten interviewen. In een tijd van
afscheid en verdriet zijn zij er voor u, met

Het vastleggen van uw wensen en onze

een mooi product, een gastvrije locatie

afspraken geeft u en uw nabestaanden

of ervaren vakmanschap. Ook zij denken

duidelijkheid en rust. Ook dat is ‘zorgen voor’

graag met u mee – en hebben, net als ik,

– en dat doe ik graag. Omdat uitvaartzorg

alle begrip voor uw emoties, uw vragen

mijn vak is. Omdat uitvaartzorg zorg voor ú is.

en wensen. Zo maken we met elkaar het
afscheid van uw dierbare waardevol, mooi

Björn Schmitz Uitvaartzorg is gericht op
Overijssel – van Steenwijk tot Zwolle, van

Ik hoop dat onze verhalen u stof tot

Daarom betekent ‘uitvaartzorg’ voor mij

Assen tot Emmeloord. Daar ben ik thuis,

nadenken geven. Tot een goed gesprek zelfs,

meer dan er voor u en uw naasten zijn rond

daar ken ik de mensen en kennen de mensen

met wie u lief zijn. En tot het vastleggen

uw overlijden – hoe belangrijk dat ook is.

mij. Maar uitvaartzorg van nu is flexibel.

van uw keuzes in een afscheidsboekje.

‘Zorg voor uw uitvaart’ gaat ook over met

Waar u ook woont, wat ook uw wensen zijn:

Omdat afscheid nemen zoals u dat wenst,

elkaar kennismaken en in alle rust samen

ik sta voor u klaar. En met mij mijn netwerk

hartverwarmend en troostend is.

nadenken over uw afscheid. Over uw

van al even betrokken en professionele

wensen, over de kosten daarvan.
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en persoonlijk.

de regio Zuidwest Drenthe en de Kop van

u alle benodigde faciliteiten onder één dak.

’t Hof van Dwingeloo catering,

en Aukelien Poelsema.
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En over de vele mogelijkheden die er zijn
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Björn Schmitz

B J Ö R N S C H M I T Z U I T V A A R T ZO R G –
uitvaartzorg van nu met oog voor traditie
Afscheid nemen van wie u lief is, is een van
de ingrijpendste gebeurtenissen in een
mensenleven. Verdriet, herinneringen, rouw…
en tegelijkertijd moet u zoveel keuzes maken,
zoveel besluiten nemen. Het is fijn om juist dan
te kunnen vertrouwen op het vakmanschap,
het begrip en de betrokkenheid van een goede
uitvaartverzorger.

Uitvaartzorg is samenzorg
Björn Schmitz Uitvaartzorg zorgt en ontzorgt in dagen
van afscheid. En dat doe ik graag samen met andere
ondernemers uit de uitvaartzorg, ieder met hun eigen
vakmanschap, hun eigen passie.
Met uitvaartonderneming UGNA heb ik een prettige
samenwerking. In praktische zaken als rouwvervoer,
uitvaartkisten en rouwdrukwerk, maar ook in collegialiteit:

Met mijn bedrijf Björn Schmitz Uitvaartzorg wil
ik graag die steun in de rug, dat professionele
rustpunt voor u zijn. Ik neem u zorg uit handen
en help u bij het voorbereiden van een uitvaart,
zoals u die wenst. Met alle aandacht voor u en
voor wie u moet missen. Persoonlijk, betrokken.
En met een helder oog voor detail, kwaliteit en
stijl.

als dat nodig is, neemt een UGNA-uitvaartverzorger mijn
taak over. Zo bent u altijd verzekerd van uitstekende
uitvaartzorg.
De waarde van een uitvaartfotograaf is groot – en wordt
steeds meer ingezien. Op de dag van het afscheid gebeurt
er zó veel. Het is fijn om later, in alle rust, de foto’s van
die dag vol emotie te kunnen bekijken en na te praten.
Een stijlvolle registratie van het afscheid is een prachtige

Een afscheid op maat

herinnering.

Een afscheid voorbereiden is keuzes maken. Veel kan, veel

Bloemen spreken een eigen taal en zijn een ontroerende,

mag – met een helder uitgangspunt: wat past bij u, wat

persoonlijke groet. Uit eigen tuin, van elke genodigde.

past bij wie u moet missen? Ieder mens is immers uniek

Of liefdevol geschikt door een goede bloemist, die een

en bijzonder en het is goed dat in het afscheid zichtbaar

persoonlijke herinnering in rouwbloemwerk verwerkt: de

te maken. Ik help u daarbij, met praktische oplossingen

klompen van de hobbyboer, het kaartspel van oma, een

en mijn kennis van het vak. Maar ook met suggesties en

knuffel van een kleinkind…

mogelijkheden, met inspiratie en zingeving. Eigentijds
en anders waar u dat wilt, maar ook met respect voor

Het dragen van een overledene is een gebaar van

bestaande tradities.

respect. Kiest u voor dragers uit uw familie of

Of wilt u lunchen met uw genodigden, in een warm en

nu alvast vastleggen hoe het láter moet?

van de uitvaartvereniging? Heel bijzonder zijn de

troostend samenzijn? Ik werk samen met uitstekende

Steeds vaker word ik gevraagd om te komen

Want er is zoveel mogelijk… Zelf uw dierbare verzorgen,

studentendragers van Axios, die de kist schouderen. Of de

cateraars.

kennismaken. Om nu al, in een goed en verhelderend

een kindertekening op de rouwkaart? Dat kan. Kiest

vrouwelijke draagsters van het Draagstergilde, als u dat

De herinnering aan uw dierbare zichtbaar maken is

gesprek, uw uitvaart – of die van een dierbare – te

u voor een begrafenis of een crematie? Voor een

wilt sereen in het wit…

troostend en geeft vorm aan uw verdriet. Ik help u graag

bespreken. In alle rust praten we samen over uw wensen

om juist die vorm te vinden, die het mooist bij u of bij wie

én over alle mogelijkheden en de kosten daarvan dat

afscheidsbijeenkomst in eigen tuin of juist aan het strand?
Voor stemmig zwart of sereen wit? Studentendragers,

Afscheid nemen van wie u lief is mag én kan op bijna elke

u moet missen, past. Een grafmonument, van traditionele

ontzorgt in de toekomst uw nabestaanden – en geeft u

vrouwelijke dragers? Koffie met cake – of samen het

plek. Zo kiest u zelf de sfeer, het moment, de persoonlijke

grafsteen tot sculptuur of kei. Of, na een crematie, een

rust.

glas heffen op alle mooie herinneringen? Een eiken kist,

omgeving van de uitvaart. Van huiskamer tot schaapskooi,

stijlvolle urn of een persoonlijk as-sieraad – of zelfs een

een rieten mand? Een koets met Friese paarden of een

van bloementuin tot schip, van kerkje tot crematorium of

ándere bestemming voor de as. Zo wordt een concrete

stijlvolle rouwauto?

rouwcentrum. Zo eigen, zo uniek. Zo onvergetelijk.

herinnering een klein eerbetoon.

U kunt mij eenvoudig bereiken door mij even te bellen:

Welke keuzes u ook maakt: het is goed. Elke uitvaart is

0521 - 851 879 of 06 - 516 033 86.

waardig, elke uitvaart is passend. Van heel eenvoudig tot

Een kopje koffie na een uitvaart is fijn en troostend. Maar

Wilt u graag met mij kennismaken? Of heeft u vragen?

zeer persoonlijk, van traditioneel tot ‘van nu’. Ik leg u graag

er kan meer, veel meer… Wilt u het leven vieren met een

De dood is deel van het leven, van ieders leven. Vindt

Mailt u liever?

alle mogelijkheden voor – en help u uw keuzes te maken.

goed glas, met mooie hapjes? Met slagroomtaart, omdat

u het een prettige gedachte om zelf uw uitvaart vorm

Dat kan via info@uitvaartverzorging-schmitz.nl

Zo maken we samen de uitvaart tot een uniek afscheid. Tot

wie u moet missen juist daarvan altijd zo genoot?

te geven – voor als het ooit zover is? Of wilt u uw

óf via het contactformulier op mijn website

nabestaanden zoveel mogelijk zorg ontnemen en daarom

www.uitvaartverzorging-schmitz.nl

een troostende, hartverwarmende herinnering.
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M A X A N E L U I T V A A R T F OT O G R A F I E

Een dankbaar vak
Haarfijn en stijlvol legt Annet de sfeer van een uitvaart
vast. ‘En die sfeer is vaak zo liefdevol’, zegt ze, ‘iedereen
knuffelt, iedereen houdt elkaar vast en troost en zegt
lieve dingen. Die arm om iemand heen, die omhelzing…dat zijn dierbare momenten voor later. Daar kunnen
nabestaanden verder mee; dat geeft hen houvast voor de
toekomst.’
De fotocamera zorgt ervoor, dat Annet altijd een beetje
afstand kan houden. ‘Dat moet’, zegt ze, ‘dat is nodig om
helder te blijven kijken, om de mooiste foto’s te kunnen
maken. Als de emotie groot is, kan ik me verschuilen
achter de lens – hoe betrokken ik ook bij de familie ben.
Dan ben ik heel dichtbij, maar blijf ik vakvrouw. En juist
dat maakt mijn werk heel bijzonder en heel dankbaar.’

Annet van der Reijd-Gerretsen
Lindberghstraat 22d

In gesprek

Een afscheid in foto’s is een herinnering voor altijd

7903 BN Hoogeveen

Een hand op je schouder, de traan van een kleindochter,

0528 - 236 266 / 06 - 539 319 77

het roodborstje op het graf… De dag van een uitvaart

Steeds vaker kiest een familie voor uitvaartfotografie.

info@maxanel-uitvaartfotografie.nl

is een dag vol emotie, een dag vol indrukken. De

‘Uitvaarten’, legt Annet uit, ‘worden immers steeds

www.maxanel-uitvaartfotografie.nl

warmte van de condoleance, het stille verdriet op

persoonlijker ingevuld – en uitvaartfotografie past in die

de begraafplaats. Een afscheidsreportage legt al die

keuzevrijheid. Daarom ook is mijn werk altijd maatwerk.

indrukken vast in prachtige, blijvende foto’s.

In een gesprek, vaak bij de familie thuis, brengen we

‘Een afscheidsreportage’, zo legt Annet van der Reijd-

samen in kaart wat de wensen én grenzen van de

Gerretsen – eigenaar van Maxanel Uitvaartfotografie - uit,

nabestaanden zijn. Waarvan en van wie mag ik foto’s

‘is een waardevolle, troostende herinnering. Samen foto’s

maken? Ben ik alleen bij de uitvaart of wil de familie ook

bekijken, samen napraten over het afscheid, helpt om

graag, dat ik de dagen daarvóór in beeld breng – het

ook die heel moeilijke dagen rond een uitvaart te maken

opbaren thuis, de condoleance? Hoe dichtbij mag ik

tot een voorzichtig verwerken. Ook later in de tijd, om

letterlijk en figuurlijk komen? Voor dit gesprek neem ik –

te laten zien aan de kleinkinderen die toen nog te jong

op welk moment ook – alle tijd. En natuurlijk adviseer ik

waren. Of aan die ene broer, die toen niet over kon komen

graag.’

uit Australië…’
Zestien jaar geleden heeft Annet de keuze gemaakt om

‘Ik heb je helemaal niet gezien’

zich toe te leggen op uitvaartfotografie. ‘En dat was’,
vertelt Annet, ‘in die tijd een ongebruikelijke, maar voor

‘Een goede uitvaartfotograaf’, vindt Annet, ‘is tijdens een

mij ook heel bewuste en vanzelfsprekende stap: ik vind

uitvaart onhoorbaar en onopvallend. Juist dan is immers

het fijn om met mijn vakvrouwschap en levenservaring

niets storender dan het geluid van een fotocamera en het

nabestaanden te kunnen helpen bij het afscheid

licht van een flitser. Daarom maak ik gebruik van speciale

nemen van wie hen lief is. Met mooie detailfoto’s, met

lenzen, zodat flitsen nooit hoeft – en is mijn camera heel

ontroerende sfeerbeelden. En ik ben altijd weer dankbaar,

stil.’ Ook haar kleding en schoenen past ze aan. ‘Zo draag

wanneer ik later hoor hoe blij nabestaanden met mijn

ik schoenen, die geen geluid maken als ik erop loop. Dat is

foto’s zijn.’

belangrijk: ik mag geen storende factor zijn. Ik vind het fijn
als mensen later zeggen: ‘Ik heb je helemaal niet gezien.’
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V A R E K A M P N OT A R I A A T

Daarmee voorkomt u twijfel en in het ergste geval

die als regisseur na u alle zaken na het overlijden tot een

een vertrouwd adres

ruzie. Annet Varekamp geeft aan dat het sinds 2001,

goed eind kan brengen.

toen de erfwet geheel gewijzigd is, mogelijk is een

Dan heeft u het voor alle momenten goed geregeld.

3-sterrenexecuteur te benoemen. Deze persoon kan

Tijdens uw leven in een levenstestament en na uw

en mag alles regelen na een overlijden, ook als er

overlijden in een testament. Dat is wel zo prettig!

onenigheid tussen erfgenamen is. ‘Zo voorkom je dat
‘In 1843 werd het huis verhuurd aan de oud-

zich meer op hun gemak en durven met al hun vragen te

jarenlang een huis leeg staat, omdat de erfgenamen het

Meer weten?

burgemeester van Vledder, Herman Hendrik Adriaan

komen. Wij kijken dan wat wij weten - en anders kunnen

niet eens kunnen worden of een erfgenaam onvindbaar

Wij schuiven graag bij u aan de keukentafel aan.

Sluis, die er een notariaat begon. Sinds die tijd is

we naar betrouwbare Koru-partners doorverwijzen. Zij

is. Het is een prachtige vondst, maar het moet wel

Westrup een notariswoning gebleven.’

staan ook vermeld op onze website www.koru.nu.’

geregeld zijn in een testament.’

Zelf de regie houden

Alleen daarom al is het voor iedereen belangrijk om een

Entingheweg 20a - 7991 CC Dwingeloo

Met deze vermelding in Wikipedia begint de

Varekamp Notariaat

geschiedenis van het notariaat in Dwingeloo. Inmiddels
175 jaar later kan notaris Annet Varekamp nog steeds

testament te maken, ook als er sprake is van een partner

Postbus 14 - 7990 AA Dwingeloo

gebruikmaken van deze prachtige plek. Al dertig jaar

Zorgen dat u op tijd regelt aan wie u de regie overdraagt.

en/of kinderen. Zo is er ook na het overlijden iemand –

T: 0521 - 591 545

maakt zij deel uit van dit kantoor. Eerst als kandidaat-

Het wordt steeds belangrijker om dit geregeld te hebben

bijvoorbeeld de partner, een van de kinderen –

E: info@varekampnotariaat.nl

notaris en later als notaris.

- voor als u het zelf op enig moment door ziekte, ongeval

‘Juist het feit dat ik al dertig jaar aan het notariskantoor

of door ouderdom niet meer wilt of kunt doen. Zeker

verbonden ben, schept een persoonlijke band.

nu alle instellingen steeds meer op afstand komen te

De mensen kennen jou, ik ken de mensen. Ons

staan van de mensen én de overheid er vanuit gaat dat

kantoorarchief bergt de geschiedenis van vele families

iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen, krijgen we

uit de gemeente Westerveld. Vaak van ‘de wieg tot het

te maken met steeds meer kwetsbare ouderen die nog

graf’, lacht Annet.

zelfstandig wonen. Zaken niet op tijd geregeld hebben

Dit geldt overigens ook voor de meeste medewerkers

of niet goed geregeld hebben, kan tot problemen

van ons kantoor. Samen vormen wij het gezicht van

leiden voor u en uw naasten, terwijl u dit had kunnen

ons kantoor. En dat is precies de kracht van Varekamp

voorkomen.

Notariaat, een bekend en vertrouwd adres midden in de

Sinds enkele jaren is door de notarissen daarvoor

steeds sneller bewegende samenleving. ‘Wij weten als

speciaal het levenstestament ontwikkeld. In deze

geen ander wat er speelt in de regio en bij de mensen.’

akte regelt u aan wie u uw bevoegdheden overdraagt
als u het zelf niet meer kunt of wilt doen én geeft u

Hebt u het goed geregeld?

aanwijzingen hoe u wilt dat de gevolmachtigde dit voor
u regelt. Niet alleen op zakelijk en financieel gebied,

De groep ouderen wordt steeds groter én ouder. Om

maar ook op het gebied van de medische zorg. Op die

daarop voor te sorteren is Varekamp Notariaat twee jaar

manier kan alles gewoon doorgaan, ook als u de regie

geleden een nieuw initiatief gestart: ‘Koru’. ‘Koru is door

niet langer meer zelf heeft. Een vertrouwenskwestie die

ons ontwikkeld samen met onze collega-notarissen van

aandacht en zorg vraagt.

Notaris & Dementie en speciaal bedoeld voor senioren en

Door dit zelf tijdig te regelen, voorkomt u dat er later een

ouderen’, aldus kandidaat-notaris Berit Mulder. Samen

mentor, bewindvoerder of curator via de kantonrechter

met u gaat Annet of Berit aan de keukentafel zitten om

moet worden benoemd.

te kijken naar al uw financiële, privé- en medische zaken.
En uiteraard mogen de kinderen aanschuiven. Dan zijn zij

Van de wieg tot het graf

ook gelijk op de hoogte.
Wat is al geregeld, wat kan beter en hoe zorgt u dat

Na de geboorte komt vroeg of laat ook het overlijden.

het in de toekomst gewoon door kan gaan, zoals u het

Naasten worden daar dikwijls onverwacht mee

wenst? Het is goed om daar tijdig bij stil te staan. Dat

geconfronteerd. En wat dan? Hoe belangrijk het is dat

geeft rust. Rust dat u het goed geregeld heeft of dat u

de uitvaartwensen dan duidelijk zijn; dat kunt u elders in

weet wat nog (beter) geregeld moet worden. Daar kijkt

dit magazine uitgebreid lezen. Maar daar stopt het niet.

Koru samen met u in een gesprek naar en zet dit voor u

Wie zijn de erfgenamen? Wie mag de nota’s betalen, de

op papier.

abonnementen opzeggen en andere beslissingen nemen?

‘Dit doen we niet zo officieel als bij het notariskantoor,

En welke risico loopt een erfgenaam als er meer schulden

maar van mens tot mens’, aldus Berit. ‘Hierdoor nemen

dan bezittingen zijn? Het is goed ook daarover tijdig na

we voor veel mensen een drempel weg. Mensen voelen

te denken en dit vast te leggen.
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R O N D V A A R T B E D R I J F T I E M E N V A A R TJ E S /
ASVERSTROOIING

AR VIDEO
Een uitvaartreportage op video: een
grote steun voor nabestaanden

Een bijzonder geschenk
Een uitvaartreportage kan ook een houvast zijn

Open water en rietlanden, hooilanden en moerasbossen…: Nationaal Park De Weerribben is
een prachtig en bijzonder stukje Nederland.
En juist daar, op een plek vol rust en ruimte,
mag de as van wie u lief was worden verstrooid.

Respectvol en onopvallend

Het laatste afscheid brengt vaak veel verdriet

voor kinderen die een ouder verliezen en nog

met zich mee, waardoor een groot deel van de

niet beseffen wat er precies gebeurt. Of voor

uitvaart langs de nabestaanden heen gaat. Het

nabestaanden die door omstandigheden niet bij

Uiteraard wordt een uitvaartreportage zo

later terug kunnen zien van de uitvaartreportage

de uitvaart aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld

respectvol en onopvallend mogelijk gemaakt.

op video kan voor hen dan zeer waardevol zijn.

omdat ze in het ziekenhuis liggen of in het

Arthur beschikt zelfs over een drone, waardoor

Arthur Ike maakt al 27 jaar uitvaartreportages

buitenland wonen.

er op afstand een mooi overzicht van

met zijn bedrijf AR Video. ‘Het terugkijken van

Naast de uitvaartreportage is er nóg

bijvoorbeeld het graf gemaakt kan worden.

een uitvaart kan voor veel mensen een enorme

een oplossing om ervoor te zorgen dat

‘Onlangs werd een mevrouw, die honderd was

steun zijn. De bloemstukken met lieve woorden,

nabestaanden toch de uitvaart kunnen

geworden, de kerk in- en uitgedragen door zes

de rouwkaart, de buurman op de vijfde rij, de

meemaken: een live-stream. Hierdoor kan overal

van haar kinderen.

speeches; alles wat niet gezien of juist vergeten

ter wereld meegekeken worden. Compleet veilig;

De oudste van hen was 75 jaar. De video hiervan

Omdat we de boot heerlijk kunnen verwarmen, kunnen

is, wordt nu een tastbare herinnering.’

er blijven geen beelden achter op het internet.

is voor hen nu een waardevol familiedocument.’

we altijd varen - behalve als De Weerribben dichtge-

Een uitvaartreportage is meer dan de webcam-

‘Afgelopen zomer heb ik onder andere de

vroren zijn. En we bieden meer: we schenken graag

opname van het uitvaartcentrum. Ook het

uitvaart van een achtjarig meisje uitgezonden,

Voor meer informatie: kijk op onze website,

een kopje koffie of thee, met wat lekkers. Een plak

vertrek thuis en de condoleance kunnen

zodat haar klasgenootjes en familieleden die

www.arvideo.nl

krentenwegge, een stukje oranjekoek… En voor wie dat

worden gefilmd. ‘Met een professionele

op vakantie waren, ook mee konden kijken. Het

wil is er ook een glaasje fris, een biertje of wijntje, een

uitvaartreportage worden alle belangrijke

was heel bijzonder om dit voor hen te mogen

‘Met onze platbodem rondvaartboot’, vertelt Tiemen

kruidenbitter - met hapjes erbij. Natuurlijk kunnen we

momenten passend in beeld gebracht.’

verzorgen.’

Vaartjes, eigenaar van Rondvaartbedrijf Tiemen Vaartjes,

ook een uitgebreider arrangement voor u opstellen,

‘varen we door slootjes en vaartjes naar een speciaal

in samenwerking met de Ossenzijlster horeca.’

plekje: naar een ribbe – een droog stukje land – middenin de moerasbossen. En daar is er alle tijd om de as te

As verstrooien in de Weerribben is bijzonder afscheid

verstrooien. Met de mensen met wie u dit ontroerende

nemen. ’Daarom’, zegt Tiemen, ‘bespreken we samen

moment wilt delen, met al varend ook de tijd voor mooie

eerst uw wensen. Zo zorgen we voor een prachtige

woorden of muziek.’

laatste vaartocht – in alle intimiteit en verbondenheid.

Het uitstrooien van de as gebeurt enige tijd na het af-

De natuur troost. En dat laat ik u graag ervaren.’

YA R D E N H U I Z E N R E E S T B O R G H E N Z E V E N B E R G :
afscheidshuizen vol warmte en gastvrijheid

scheid, rekening houdend met de wettelijke termijn van
een maand tussen crematie en verstrooiing. ‘Heel mooi
is het’, zegt Tiemen, ‘om dan een intieme afscheidsbij-

Tiemen Vaartjes Rondvaartbedrijf

eenkomst ‘aan boord’ te houden – en die af te sluiten

06 - 537 846 51 / 0561 - 477 349

met de verstrooiing van de as.’

Vertrek en ligplaats: Hoogeweg 27 Ossenzijl

Yardenhuis Reestborgh in Meppel en Yardenhuis

voelen bij ons, omringd door onze zorg en

uitzicht over velden en bossen, een groepje

Aan boord van de ‘Sylvia’ is plaats voor vijftig gasten.

tiemenvaartjes@home.nl

Zevenberg in Hoogeveen zijn afscheidshuizen:

betrokkenheid.’

reeën, een zonsondergang… Die troostende,

‘Natuurlijk’, legt Tiemen uit, ‘is ook een kleiner

www.weerribbenrondvaarten.nl

uitvaartcentra waar nabestaanden in een sfeer

In Fluitenberg, net buiten Hoogeveen, opende

vriendelijke rust van buiten vinden onze gasten

gezelschap zeer welkom.

www.weeribbenrondvaarten.nl/asverstrooiing

van warmte, zorgzaamheid en gastvrijheid

Yarden in 2017 Yardenhuis Zevenberg – en

in ons huis terug.’

afscheid kunnen nemen van wie hen lief is.

daarmee vervulde Yarden de wens van vele

Yardenhuizen staan voor gastvrijheid. ‘Onze

‘Yardenhuis Reestborg’, zo vertelt de

Hoogeveners om ‘dichtbij huis’ een crematorium

huizen’, legt Raymond uit, ‘bieden onze

locatiemanager van beide huizen, Raymond de

te hebben. Zevenberg is prachtig ingepast in

gasten warmte en geborgenheid, rust en

Kock, ‘is bekend om zijn prettige uitstraling,

het oude Drentse landschap – en vernoemd

zorgzaamheid. Daar zijn onze medewerkers voor

sfeervolle interieur en gastvrije medewerkers.

naar de zeven grafheuvels in de buurt van het

opgeleid; daar ligt hun ervaring én hun hart.

Veel inwoners van Meppel en omgeving kennen

Yardenhuis.

Zo kunnen nabestaanden op een heel

ons huis van oudsher als crematorium en

‘Yardenhuis Zevenberg’, zegt Raymond de Kock

persoonlijke en goede manier afscheid nemen

uitvaartcentrum Reestborgh; nu gebruiken we

trots,’ is een crematorium en uitvaartcentrum

van hun dierbare. En dat maakt van de zo

heel bewust de naam Yardenhuis Reestborgh.

‘van nu’. Duurzaam gebouwd, bijna

verdrietige dagen rond een uitvaart het begin

We willen graag dat nabestaanden zich juist

energieneutraal, maar vooral licht en open.

van nieuwe en hartverwarmende herinneringen.’

in de dagen van afscheid een beetje thuis

En met vanuit iedere ruimte een indrukwekkend

Het magazine van Björn Schmitz uitvaartzorg
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‘SWEET MEMORIES’

door Wenka van Meijenfeldt- Van Es. Pianist Sander

Zo kan afscheid nemen zijn...

zoveel plezier heeft geluisterd. Zo maken we samen het

Simonse speelt de muziek, waarnaar Rosalie altijd met
afscheid van Rosalie tot een troostende, hartverwarmende herinnering.

Op de kist ligt een bloemwerk van Florabel, al even mooi
in roze en wit. Speels als Rosalie – en natuurlijk met de
bloemen waar zij zo van hield: pioenrozen, een vroege
zonnebloem… De klimop in het bloemwerk staat symbool voor de levenskracht van Rosalie: ook toen ze al zo
ziek was, bleef ze vooruit kijken en hield ze moed.
Na het afscheid vieren we haar leven, zoals zij dat altijd
heeft gedaan. Met een goed glas wijn van Wijngoed Havelte, met heerlijke taart van banketbakkerij Strampel.
Daar maakte ze altijd graag een omweg voor…
Het is fijn om zo met elkaar deze bijzondere en persoonlijke dag van afscheid af te sluiten.
De foto’s van het afscheid van Rosalie zijn gemaakt door
Maxanel Uitvaartfotografie; Riko Winter van Statismedia
zorgde voor de filmbeelden.
In het rouwdrukwerk van Maaikes Live Painting komen

De Bonte Raaf maakte het houten condole-

het roze en het wit weer terug. En wie goed kijkt,

anceboek en de bijbehorende invulbladen.

ziet zelfs de blaadjes van de pioenroos verwerkt in de

De kleinzoon van Rosalie speelt in de

rouwkaart. In precies dezelfde stijl maken we ook de

video met rouwspeelgoed van Rouw&.

bedankkaartjes, de kaarten voor condoleanceboek en de
tekst voor de afscheidsbijeenkomst. Stijlvol en fleurig –
net als Rosalie.
In mijn voorwoord van dit magazine vertelde ik het u

In het mooie, witte Koloniekerkje in Wilhelminaoord

al: ‘Afscheid nemen van nu is maatwerk’. Een uitvaart

nemen we afscheid van een jonge vrouw, Rosalie. Dat

Aan deze film werkten mee

mag én kan zijn, zoals u die wenst. Zo wordt uw afscheid

doen we in stijl, in haar stijl. Daarom hebben we gekozen

• Het Koloniekerkje, Wilhelminaoord – een unieke locatie voor

zoals u bent – en vormt het een waardevolle, unieke en

voor de kleuren roze en wit, al even zacht en liefdevol

hartverwarmende afsluiting daarvan.

als zij was. En daarom ook dragen vrouwelijke, in het wit

• Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek UGNA, Coevorden

geklede draagsters van het Draagstersgilde haar witte

• Het Draagstersgilde, Hoeksche Waard – maakt de cirkel van het leven rond

Ik kan me voorstellen, dat u het prettig vindt om eens

kist van UGNA. Met de bakfiets brengen we haar naar

• Florabel, Annemarije Mellema, Fluitenberg – bloemwerk met aandacht, liefde en passie

een voorbeeld te zien van een ‘afscheid op maat’. In

het kerkje. Ze deed immers altijd zelf haar boodschappen

• Maaikes Live Painting – rouwdrukwerk op maat

een korte film heb ik daarom – samen met een aantal

op de fiets…

• Lijn in Taal, Ina Bulthuis-Leinenga, Zuidwolde – liefdevol schrijven en spreken

bijzondere gebeurtenissen

ondernemers uit de uitvaartzorg – een uitvaart in beeld
gebracht, zoals die zou kúnnen zijn.

• Met heel je hart, Wenka von Meijenfeldt-Van Es, Nunspeet – uitvaartspreker

Behoedzaam dragen de zes vrouwen van het Draagsters-

• Sander Simonse – Pianist met gevoel

In dit magazine geef ik u graag een indruk

gilde Rosalie het kerkje binnen. Haar kist vindt een plekje

• Banketbakkerij Strampel, Steenwijk en Vledder – groots in banket

van deze film – in woord en beeld.

binnen de cirkel van stoelen, waar wie haar lief waren

U kunt ook de qr-code scannen hiernaast

een plekje zullen vinden. Zo is Rosalie tot het laatste mo-

Afscheid nemen doen we met elkaar – en met zorgvuldig

• De Bonte Raaf, Valkenswaard – ontwerp en illustratie

om het fimpje te bekijken.

ment ‘in hun midden’ en vormen zij een kring van liefde

gekozen woorden en muziek. In het filmpje hoort u

• Riko Winter - Statismedia

en warmte om haar heen. Wij voegen ons heel informeel

uitvaartspreekster Ina Bulthuis-Leinenga van Lijn in Taal.

• Maxanel uitvaartfotografie, Hoogeveen – ‘timeless memories’

en vanzelfsprekend in deze kring.

Zij vertelt liefdevol het verhaal van Rosalie, geschreven

• Rouw& - uitvaartspeelgoed

Het magazine van Björn Schmitz uitvaartzorg
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SPREEKSTER BIJ UITVAARTEN - AKKIE DE JONG

Afscheid nemen is een stukje van jezelf
weggeven…

Troost

Mijn werkwijze
Met de nabestaanden heb ik een gesprek dat een uur of

Bij het woord afscheid komen meestal weemoedige,

twee duurt. In die tijd probeer ik, als het ware, in de huid

verdrietige en soms onomkeerbare beelden boven. Vooral

van de overledene te kruipen en ik hoop op die wijze een

als afscheid wordt genomen van een dierbare. En of dat

beeld van diegene te krijgen, zoals de nabestaanden hem

van een man, vrouw, kind, vader, moeder, opa en oma of

of haar in herinnering bewaren.

iemand uit de naaste vriendenkring is: ‘Het doet ZEER’.

De gesprekken zijn waardevol. Herinneringen ophalen
doet de mensen meestal goed. Met een lach en een

Voor nabestaanden is het heel belangrijk om op een

traan worden mooie of minder mooie momenten met

respectvolle en waardige wijze afscheid te kunnen nemen.

elkaar gedeeld. Met een koffertje geestelijke bagage ga

En zeer zeker op een wijze die past bij de overledene.

ik naar huis.

Ruim twintig jaar geleden werd ik mij daar terdege van

Thuis komen de beelden weer boven en schrijf ik het

bewust: mijn verstandelijk beperkte broer overleed

levensverhaal. Het duurt wel een uur of vier, voordat

zonder een enkel voorteken; zijn levensklok was stil

het verhaal op papier staat. Het vergt tijd om een mooi,

blijven staan. Als meisje van zeventien jaar had ik

passend verhaal te maken. Als ik het klaar heb, mail ik de

mijn ouders beloofd, dat ik altijd voor mijn broer zou

tekst naar een contactpersoon van de nabestaanden. Hij/

zorgen als mijn ouders niet meer leefden. ‘Zorgen voor’

zij geeft feedback. Een storend foutje is al genoeg reden

betekende ook op een mooie wijze afscheid van deze

Wat ik heel boeiend vind is de wijze, waarop er steeds

om de tekst aan te passen. En... bij het vooraf lezen is

mooie man nemen. ‘Moet er iemand spreken?’ ‘Dat ga

meer nagedacht wordt over de invulling van de

meestal de emotionele lading eraf.

ik zelf doen.’ Het viel niet mee, maar wát was ik trots

afscheidsdienst en wat mijn rol daarin kan zijn. Veel is

Een half uur voor de afscheidsdienst ben ik aanwezig om

dat het was gelukt! Ik had hem neergezet zoals hij was:

mogelijk. Als families een ‘Drentse’ dienst willen, dan

met de uitvaartverzorger die de regisseur is, de dienst

onbevangen, zonder poespas en met een lach en een

kan ik een bijdrage leveren door het levensverhaal in het

door te nemen. Wij laten niets aan het toeval over. Als

traan!

Drents te schrijven en voor te dragen. Mooie diensten,

de dienst afgelopen is en de nabestaanden tevreden zijn,

In die fase van mijn leven werkte ik op een ROC als

compleet met Drentse muziek en krentenwegge!

dan ben ik een gelukkig mens.

directiesecretaresse. Het bloed kriebelde: moest ik dat

Naast een traditionele dienst in het Drents of in het

tot mijn pensionering nog blijven doen? En opeens, na

Nederlands, die overigens heel plechtig en mooi kan zijn,

het sterven van mijn broer, wist ik het: ‘Ik wil voor andere

komen er steeds meer families die op een bijzondere

mensen, die afscheid van een dierbare moeten nemen,

wijze en plaats afscheid willen nemen.

Troost
Ik hoop, dat u allen troost kunt vinden als verdriet

ook een mooi levensverhaal maken en vertellen!’ Na

in uw leven komt. Al is het in de vorm van een

een opleiding funerair spreker en een opleiding rouw en

Een oude mevrouw in mijn dorp had aangegeven dat zij

onverwachte zonnestraal, woorden die het verdriet iets

verliesverwerking kreeg ik de gelegenheid om ‘spreekster’

graag haar afscheidsdienst naast de boerderij wilde, waar

doen verzachten, muziek die binnenkomt in uw ziel,

te worden. Langzamerhand werd het een passie!

zij als jonge vrouw was komen wonen.

herinneringen die altijd blijven, de onbevangenheid van

Hoe mooi en hoe ontroerend was het om in kleine kring

een kind, een kaars in het donker...

haar baar op pakken stro te zetten, waar de klaprozen

U kunt het zelf opzoeken en het kan ook zomaar naar u

bloeiden... Aan het eind van haar leven zei ze: ‘Ik hoop

toekomen. Zoals verdriet u kan overvallen, omdat het

Ik beschouw het als een voorrecht om, samen met de

dat ik de klaprozen nog zal zien bloeien’.

door iets getriggerd wordt, zo kan troost onverwacht

uitvaartverzorger, van een uitvaart een nooit te vergeten

Haar kinderen, kleinkinderen en overige naasten zaten

naar u toekomen.

afscheid te maken. Warm en met diepgang!

rondom haar.

Ik spreek bij een afscheid, ook in het Drents

Ik verlang naar je
Als ik verlies ervaar
Als mijn dromen sterven
Als ik rouw om het afscheid
Ik heb je nodig
Als mijn wereld aan scherven ligt
Als de veiligheid is verbroken
Als de liefde haar schaduw werpt
Troost
Ik zoek je
In herinneringen,
In gebaren die liefde weerkaatsen,
Ach troost,
Laat me je vinden
Bij mensen die me beminnen

Luisterend naar mooie muziek, aangevuld met mijn
Dat begint al als ik bij nabestaanden thuis mag komen

verhaal, dronken we koffie en smulden van de eigen

om samen met hen te praten over het verdriet dat hen is

gebakken cake; dat kreeg je ook als je bij mevrouw op

Afscheidsbegeleiding Akkie de Jong

overkomen. Soms zitten mensen er helemaal door heen.

bezoek kwam. Samen hebben wij haar begeleid naar

Vaartweg 102 - 9422 CV Smilde

Anderen zijn verdrietig, maar zijn blij dat de overledene

het kerkhof. Haar hond mocht mee... Hoe mooi kan een

M: 06 - 309 281 33

niet meer hoeft te lijden.

afscheid zijn!

E: info@akkiedejong.nl
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KAST MET EEN VERHAAL
Welkom bij
yardenhuis Reestborgh

Een goed
afscheid helpt
je verder
In Meppel, net buiten het centrum, ligt
yardenhuis Reestborgh. Op onze locatie vindt
u alle benodigde faciliteiten onder één dak.
Naast onze faciliteiten in het crematorium
hebben wij ook ons afscheidshuis volledig
gerenoveerd. De ruime opbaarkamers zijn 24
uur toegankelijk en warm en huiselijk
ingericht. In onze ceremonieruimte bieden wij
Herinneringen bewaart u in uw hart. Maar soms zijn

mogelijkheden om met muziek, licht en beeld

herinneringen tastbaar en verbonden met meubels: met

een eigen sfeer te creëren, die past bij de

het oude kabinet uit de werkplaats van opa of met het

overledene. Zo neemt u in een passende

meidenkastje, waarin mama altijd haar breiwol opborg…
Dan wordt een kastje een kastje vol herinneringen, vol
emotionele waarde. Die kasten en verhalen zouden niet

Even heel praktisch? Ik koop uw kast en

verloren moeten gaan. Daarom leest u in dit magazine

samen brengen we het verhaal daarvan

over afscheid nemen ook over mijn initiatief: ‘Kast met

onder woorden. Dan maak ik de kast weer

een verhaal.’

‘van nu’ – vaak een beetje stoer, een

omgeving en in alle rust afscheid. Bij onze
medewerkers staan de zorg en aandacht voor
• Crematorium met sfeervolle
ceremonieruimte

vleugje idustrieel. In een al even mooi
Misschien moet u na het overlijden van uw ouders hun

boekje mét een foto schrijf ik uw verhaal.

spulletjes opruimen? Of gaat u kleiner wonen na de dood

Dat hoort voortaan bij de kast.

van uw partner? Dan moet u moeilijke keuzes maken:

En dan verkoop ik de kast. Zo verbind ik

wat mag en kan met u mee, wat moet een andere

geschiedenis en toekomst – en vertel ik

bestemming krijgen? Is er nog een plekje voor opa’s

verhalen.

zoals u het voor ogen heeft. Want een goed

• Koffielounge met uitgebreide catering

afscheid helpt je verder.

mogelijkheden
• Intieme ceremonieruimte Rietlanden voor
een kleine plechtigheid
• Mogelijkheid voor het houden van een

kabinet, voor mama’s meidenkastje?
‘Kast met een verhaal’ is een initiatief

avondplechtigheid

Wanneer uw huis vol is, maar u dit ene bijzondere kastje

van Dit.is.Erik.

vol geschiedenis niet zomaar weg wilt doen, is er ‘Kast

Op mijn website www.ditiserik.nl

met een verhaal’. Ik ben Erik Wolters – en ik heb een

leest u meer over mij en mijn plezier

passie voor kasten én voor verhalen. Daarom geef ik

in unieke meubels en unieke verhalen.

gebruikte kasten met geschiedenis graag een tweede

Heeft u ook een kast met een verhaal

yardenhuis Reestborgh

leven. Ik restaureer ze met zorg; ik geef ze een nieuwe

dat verteld mag worden?

Edison 1

uitstraling, helemaal van nu. En ik schrijf hun verhaal – úw

7942 DE Meppel

verhaal – en geef dat door aan de nieuwe eigenaar van

U kunt mij eenvoudig mailen

de kast. En dat is altijd iemand die juist de historie, de

via info@ditiserik.nl of

yarden.nl/yardenhuis-reestborgh

emotionele waarde, van uw kastje begrijpt en koestert.

appen via 06 - 134 867 53.

T 088 927 3670
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NATUURBEGRAAFPLAATS HILLIG MEER

In de bossen nabij Eext ligt Natuurbegraafplaats Hillig Meer, onderdeel van
Landgoed Heidehof. Op Hillig Meer
kun je middenin de Drentse natuur
zelf een plek kiezen. Graven zijn voor
eeuwig en worden dus niet geruimd.
Dit bespaart nabestaanden een
moeilijke beslissing. Elk graf op Hillig
Meer draagt bovendien direct bij aan
natuurbehoud.

zoals op een reguliere begraafplaats.

Natuurbegraafplaats Hillig Meer heeft een

de omvorming van dit productiebos naar een

De enige grafmarkering is een boomschijf met

prachtige openlucht boskapel die plaats biedt

gemengd bos. Er zijn bijvoorbeeld beuken,

een inscriptie. Bloemstukken worden alleen

aan ongeveer honderd personen. Deze plek

populieren, berken, kastanjes en acacia’s

Natuurbegraafplaats Hillig Meer biedt u

gelegd tijdens de uitvaart. Na twee weken

heeft van nature een goede akoestiek, en

aangeplant.

een eeuwige rustplek in de natuur. Door te

halen we deze weg en ontfermt de natuur zich

is daarom heel geschikt voor een toespraak,

Ook is er speciale aandacht voor de

kiezen voor een natuurgraf, ontzorgt u uw

over het graf. Sommige mensen kiezen ervoor

muziek, of een andere vorm van afscheid.

ontwikkeling van nieuwe natuur en het

nabestaanden. Ze hoeven het graf niet te

om geen boomschijf op het graf te leggen.

Bij een afscheid in de boskapel of het

behoud van oorspronkelijke flora en

onderhouden en komen later niet voor lastige

Wanneer het graf opgegaan is in de natuur

ontvangsthuis is het ook mogelijk gebruik te

fauna. Landgoed Heidehof besteedt veel

keuzes te staan. Graven gaan op in de natuur.

is het altijd nog eenvoudig terug te vinden

maken van catering.

aandacht aan biodiversiteit. Zo worden

Bij Hillig Meer kiest u zelf een graf op een

dankzij de GPS- coördinaten.

Eeuwige rust in de natuur en geen
zorgen voor nabestaanden

bepaalde gebieden speciaal ingericht om

Het Hillig Meer

plek waar u zich prettig bij voelt, bijvoorbeeld
Hillig Meer is een historische plek met een

een plek met een besloten sfeer in het oude

lange traditie van begraven. Voor onze

naaldbomenbos, of juist een wat meer open

prehistorische voorouders was het ook al een

plek in het jonge bos. Graven zijn ruim

Voorzieningen en ruimte voor een
persoonlijk afscheid

optimale omstandigheden te creëren voor
insecten, vlinders, hommels en bijen. In

De verbinding met het verleden is overal

deze biodiverse biotopen is een gevarieerde

voelbaar op Hillig Meer. Eeuwenoude

vegetatie ontstaan waarin de soortenrijkdom

bijzondere plek. Op het landgoed zijn zeven

gesitueerd op minstens 5 meter van elkaar.

Een betekenisvolle uitvaart is een belangrijke

landschapselementen zijn nog goed

van flora en fauna blijft toenemen. De

eeuwenoude grafheuvels gevonden. In een

U betaalt een eenmalig bedrag, het grafrecht

stap in het rouwproces. Nabestaanden

zichtbaar. Het Hillig Meer, waaraan de

natuurbegraafplaats kent gebieden met oud

is voor eeuwig.

zijn vrij de uitvaart geheel naar eigen

natuurbegraafplaats haar naam dankt, is

en jong bos, elk met een geheel eigen karakter.

moeder met haar kind begraven. Dit was

wens in te vullen, zolang dit maar gebeurt

een pingoruïne. Dit meer is gevormd in de

Het jonge bos is in fases aangeplant, en ook

destijds de inspiratie voor de oprichters van de

met respect voor mens en milieu. Alle

laatste ijstijd. Het water in de bodem raakte

hier is een grote variatie van bodembegroeiing

natuurbegraafplaats: het samenbrengen van

levensbeschouwingen, geloofsovertuigingen

bevroren en deze ijslens duwde de aarde

ontstaan.

natuur en gedenken. Op Hillig Meer ervaren

Bij een uitvaart op Hillig Meer worden alleen

of achtergronden zijn welkom op Hillig Meer.

omhoog en vormde zo een grote heuvel. Veel

De natuur werkt helend. De stilte van het bos

mensen hoe de cyclus van leven en dood

ecologische materialen gebruikt.

Het is mogelijk om het afscheid binnen of

later, nadat het ijs smolt, ontstond het meer.

geeft ruimte om los te laten. De seizoenen

zich herhaalt. De mens is onderdeel van het

De kist, mand of het omhulsel is gemaakt

buiten te houden. Het ecologisch gebouwde

Archeologische vondsten en de naam Hillig

zijn aan verandering onderhevig, en laten zien

grote geheel. We komen voort uit de natuur

van biologisch afbreekbaar materiaal zoals

ontvangsthuis is smaakvol ingericht en

Meer (Drents voor Heilig Meer) wijzen erop

dat het leven ook doorgaat. Dagelijks zien we

en we keren er weer in terug. Een wandeling

hout, riet, bamboe of karton. De overledene is

biedt plaats aan 85 personen. Er zijn een

dat het meer ook vroeger een belangrijke

voorbeelden van de troostende kracht van

over een herfstig bladertapijt naar het graf,

gekleed in natuurlijke materialen, zoals zijde,

multimediascherm, een muziekinstallatie en

plek moet zijn geweest. Tegenwoordig is

de natuur. Dit unieke stuk natuur willen we

of langs reeënsporen in de sneeuw: bij een

wol, linnen of hennep. Ook ecologische urnen

een vleugel aanwezig.

het meer voor nabestaanden een bijzondere

behouden voor de toekomst. De opbrengsten

begrafenis op Hillig Meer is de natuur altijd

kunnen in het bos begraven worden.

Een ceremonie kan ook in de openlucht

plek om dierbaren te gedenken. Ten tijde

van de natuurbegraafplaats komen ten goede

Een natuurgraf kent geen grafmonument

plaatsvinden.

van de oprichting van de begraafplaats was

aan natuurbeheer, voor nu en later. Mensen

het meer vrijwel dichtgegroeid. Dankzij het

die kiezen voor een graf op Hillig Meer helpen

herstel in 2013 is het nu weer een amfibie- en

dus met het behoud van de natuur voor

visrijk meer waarin ook vele vogelsoorten

toekomstige generaties. Dankzij het eeuwige

neerstrijken, zoals de kuifeend en het

grafrecht blijft het bos ook in de toekomst bos.

daarvan zijn vijfduizend jaar geleden een jonge

onderdeel van de uitvaart.

Ecologische uitvaart

ijsvogeltje.

Openingstijden en bereikbaarheid
Duurzaam natuurbeheer op Hillig
Meer: voor nu en later

Meer informatie over Hillig Meer vindt u op
www.hilligmeer.nl.
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De oudste bossen op landgoed Heidehof

Het ontvangsthuis is geopend van maandag

zijn bijna honderd jaar geleden aangeplant

t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur en in

voor houtproductie. Dit bos bestond uit

het weekend van 09:00 uur tot 17:00 uur.

een monocultuur van grote Douglassparren,

Elke eerste en derde zondagmiddag van de

bestemd voor de meubelfabriek van de

maand is er om 14:00 uur een vrij toegankelijke

toenmalige eigenaren. De huidige eigenaren

rondleiding die u over de begraafplaats en

zijn bijna twintig jaar geleden begonnen met

langs het ontvangsthuis voert.
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STAP VOOR STAP OP WEG NAAR
H A R T V E R WA R M E N D A F S C H E I D
In dit magazine leest u over de vele

De derde stap

mogelijkheden om van een afscheid een uniek
en heel persoonlijk afscheid te maken. Dat is

In onze gesprekken in de dagen tussen het

een van mijn taken als uitvaartverzorger: met u

overlijden en de uitvaart maken we met elkaar

meedenken en ideeën voorleggen, u informeren

een draaiboek van het afscheid. Ook dat doen

en inspireren.

we stap voor stap – en in alle rust.
Zo praten we bijvoorbeeld over….:

Al even belangrijk is mijn praktische hulp voor u
bij een overlijden. Juist dan is er immers zoveel
te doen, te regelen en af te spreken. En zijn er
zoveel details die precies moeten kloppen, op
weg naar een mooie uitvaart. Ook dat is mijn

•
•

Waar wilt u de overledene opbaren?
Wilt u gelegenheid geven voor condoleren
– en wanneer?

•

Wordt de overledene begraven of
gecremeerd?

vak, ook daar ligt mijn ervaring.

•

Zo help ik u na een overlijden graag met een

•
•

Wanneer en waar wilt u afscheid nemen
van wie u lief is?

duidelijk stappenplan. Dat geeft u houvast, in
dagen waarin alles anders is…

B LO E M E N A T E L I E R M O & D O

De eerste stap
U belt allereerst de dienstdoende (huis)arts. Hij
zal het overlijden vaststellen en een verklaring
daarover invullen.

In de Westerkerkstraat in Hoogeveen werken

ligt het hart van Allien en Sharon. ‘En zo’, zegt

Hoe geven we de afscheidsbijeenkomst
vorm?

•

Welke rouwkaart kiest u – en welke tekst
daarvoor?

•
•
•

De vierde stap

Wilt u ook een rouwadvertentie plaatsen?
Welke uitvaartkist heeft uw voorkeur?

Op de dag van het afscheid zorg ik dat alle

Wil de familie zelf de kist dragen – of

praktische zaken voor u ‘als vanzelf’ verlopen.

kiest u voor dragers: studentendragers,

Uw aandacht kan zijn bij uw familie, bij de

En dan belt u mij: 06-51 60 33 86.

vrouwelijke dragers, de dragers van de

genodigden, bij uw dierbare. Ik bén er voor u in

‘hebben samen inmiddels een schat aan

Dat kan én mag 24 uur per dag. Misschien is

uitvaartvereniging?

deze moeilijke uren. Een vertrouwd gezicht op

Vindt u het prettig om anderen bij het

een dag vol emotie.

moeder Allien Klein en dochter Sharon Hees

Björn Schmitz, ‘ontmoette ik hen ook voor

ervaring. Juist dat maakt het mogelijk om te

het goed, wanneer ik onmiddellijk naar u toe

iedere dag met hun passie: bloemen! ‘In 2016,

het eerst. Uit de prachtige zomertuin van

improviseren, om op maat te werken en ons

kom – of vindt u het juist prettiger om daar even

vertelt Allien, ‘startten Sharon en ik ons eigen

een overleden meneer plukten ze samen een

te laten inspireren door het levensverhaal van

mee te wachten. Dat kan, allebei. Ik adviseer; u

bloemenatelier Mo & Do – Moeder en Dochter.

kleurrijk boeket en al dat moois hebben ze

een overledene. Ons bloemwerk vertelt dat

bepaalt en kiest.

En net zo bijzonder als onze naam is ook onze

verwerkt in een stralend bloemwerk voor op

verhaal mee – van kleurrijk tot sereen, van

werkwijze: wij maken bloemwerk op maat – en

de kist. Een heel persoonlijk eerbetoon aan

uitbundig tot ingetogen. En altijd gemaakt

dat doen we ook nog eens duurzaam.’

een man met groene vingers…’

met alle liefde…’

‘En’, zo vult Sharon aan, ‘daar gaan we graag

Soms’, voegt Sharon toe, ‘is onze inspiratie

Ik raad u aan de volgende documenten en zaken

vér in. Zo komen we voor rouwbloemwerk

heel verrassend. Zo ontdekten we overal in

klaar te leggen, voor zover die aanwezig zijn:

het liefst bij de mensen thuis. Daar bespreken

het huis van een oude dame, op werkelijk

we rustig wat de nabestaanden graag willen

alle vensterbanken, prachtig bloeiende

– én kijken we heel goed om ons heen. Zijn er

orchideeën. Elke dag had zij die verzorgd, heel

bloemen in de tuin die we kunnen gebruiken?

nauwkeurig en liefdevol – en wij hebben ze

Ontdekken we herfstdahlia’s in de mooiste

al even liefdevol verwerkt in een stijlvol wit

warme tinten, zorgvuldig gekweekt door de

bloemwerk op haar kist, als een unieke laatste

Westerkerkstraat 2A

overledene? Of staan juist nu de hortensia’s,

groet.’

7901 JJ Hoogeveen

door hem nog aangeplant, volop in bloei? Dan

Zijn belangstellenden welkom?

De tweede stap

•

•

afscheid te betrekken? Een rouwfotograaf,
een spreker…

•
•
•

Wilt u graag bloemen op de kist? Mogen
de genodigden bloemen meenemen?

Enkele weken na het afscheid maak ik graag een

En na het afscheid…: wilt u de genodigden

afspraak met u voor een nagesprek. Hoe gaat

iets aanbieden? En waar?

het met u? Hoe kijkt u terug op de uitvaart?

Veel is mogelijk – en bijna alles kan, bijna

Zo ronden we een intensieve periode van

alles mag. Ik denk heel graag met u mee.

samenwerken af.

Een legitimatiebewijs, de wilsverklaring of
het testament, de uitvaartpolis(sen) en het
bankrekeningnummer van de overledene;

•

Een legitimatiebewijs van de opdrachtgever
van de uitvaart;

•
•
•

0528 - 262 880 / 06 - 549 282 29

komen die terug in ons bloemwerk.’

De passie van moeder en dochter is gebaseerd

ïnfo@bloemenateliermoendo.nl

Werken op locatie, waar ook in de regio – daar

op groot vakmanschap. ‘Wij’, vertelt Allien,

www.bloemenateliermoendo.nl
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De vijfde stap

Het trouwboekje of partnerschapsboekje;
Een adressenlijst;
Kleding voor de overledene.
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HENK BOERLAND UITVAARTMANDEN

gevlochten kist. Het past in ons huidige denken over het
milieu, over natuurlijke materialen en duurzaamheid.
En het is anders dan anders – en dat sluit weer aan bij de
wens om een uitvaart zo persoonlijk en uniek mogelijk
te maken. Vaak horen we ook , dat nabestaanden een
gevlochten kist vriendelijker vinden dan een houten.
En dat begrijpen wij…’
Veel aandacht gaat bij Henk uit naar de inzetbaarheid
van zijn kisten en manden. ‘Juist nu’, zegt hij, ‘nu steeds
meer mensen kiezen voor cremeren of voor begraven op
een natuurbegraafplaats. Natuurlijk willen we aansluiten
bij die ontwikkelingen. Daarom zijn alle gevlochten
kisten goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van
Crematoria en de Vereniging Toeleveranciers voor de
Uitvaartbranche. Dat betekent dat onze kisten en
manden niet alleen geschikt zijn voor begraven, maar
ook voor cremeren.’
Trots laat Henk ook de kisten met een code beginnend
met de letters FT zien. ‘Kijk’, zegt hij, ‘dit is een
nieuwe lijn in onze collectie. Deze kisten zijn volledig
ecologisch – en daardoor zelfs geschikt voor begraven op
natuurbegraafplaatsen. Daarvoor gelden immers strenge
eisen: de kisten moeten gemaakt zijn van natuurlijke
materialen en goed biologisch afbreekbaar zijn.
Deze kisten en manden voldoen aan die eisen. Zo groeien
we mee met de eisen van de wet én de wensen van onze
klanten.’

‘De productie van onze kisten en manden’, zo vertelt
Henk, ‘levert een mooie en blijvende bijdrage aan de

‘Wie eens wil komen kijken in ons bedrijf’, zegt Henk, ‘is

werkgelegenheid in dit arme deel van Indonesië.

van harte welkom. En dat mag ook ’s avonds of in het

Dat spreekt ons aan. Bovendien let ik tijdens mijn

weekend. Wel ontvangen we vooraf graag even een

bezoek ook op goede werkomstandigheden voor de

telefoontje, zodat we alle tijd kunnen nemen voor het

werknemers van de fabriek: er is bijvoorbeeld absoluut

laten zien van onze collectie.’

geen sprake van kinderarbeid. Ook controleer ik
zorgvuldig de herkomst van de grondstoffen voor de

Wilt u meer informatie? Henk Boerland en Björn

In 1996 introduceerde Henk Boerland uit Dieverbrug

kisten en manden. Ons product moet in alle opzichten

Schmitz adviseren u graag!

als eerste ondernemer gevlochten rotan uitvaartkisten.

een kwaliteitsproduct zijn’.

Nu, ruim twintig jaar later, is zijn indrukwekkende
collectie gevlochten kisten en manden een begrip in

De royale collectie van Henk Boerland bestaat

de uitvaartzorg. Uitvaartondernemers en particulieren

uit gevlochten uitvaartkisten, opbaarplateaus en

waarderen zijn bijzondere, handgemaakte uitvaartkisten

kindermanden. ‘In verschillende zachte kleuren’, zo

en weten het bedrijf van Henk uitstekend te vinden.

legt Henk uit, ‘of juist stijlvol naturel. Zo gebruiken we

Henk is trots op zijn onderneming én zijn product: ‘We

materiaal als abaca uit de bananenboomstam, zeegras

De Wringen 26

produceren en ontwikkelen onze gevlochten kisten in

en waterhyacint. En rotan met of zonder schil – en dat

7984 NM Dieverbrug

eigen beheer. Zo kunnen we de kwaliteit leveren, die

heet dan weer pitriet. Het binnenwerk van de kisten is

we wíllen leveren – en die onze klanten van ons mogen

stevig en voorzien van een vlakke houten bodem.’

T 0521 - 351 702

verwachten.’

In de ruim twintig jaren van het bestaan van zijn bedrijf

M 06 - 534 056 46

Regelmatig reist hij naar Indonesië. Daar bezoekt hij de

heeft Henk de belangstelling én waardering voor

fabriek, waar zijn uitvaartkisten met de hand worden

gevlochten kisten en manden flink zien groeien.

E info@henkboerland.nl

gevlochten.

‘Steeds meer zien we dat mensen kiezen voor een

W www.henkboerland.nl
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C A T E R A A R ‘ T H O F V A N D W I N G E LO O

Ik weet nog goed hoezeer Björn onze rol op deze dag
van afscheid waardeerde. En die rol vervullen mijn
medewerkers en ik steeds vaker: het verzorgen van de
catering op een buitenlocatie bij een afscheid.
Met precies die hapjes en drankjes die de overledene
altijd zo heerlijk vond. Met een mooi warm en koud
buffet, om met elkaar prachtige herinneringen op te
halen en nieuwe te maken. En met zelfs, op een warme
zomerdag, uit onze ijskar Italiaans ijs – om met een
glimlach terug te denken aan wie gemist wordt.’
Vlakbij de brink in Dwingeloo bestiert Jan Kruidhof
restaurant ’t Hof van Dwingeloo. ‘‘Ons huis is uw thuis’
is ons motto’, zo legt Jan uit, ‘maar dat geldt voor onze
catering andersom ook: ‘Ons huis bij u thuis.’
Wij verzorgen bij u thuis of op elke locatie die u wenst de
catering van uw bijeenkomst. Ook bij een afscheid, ook
bij een uitvaart.’
’t Hof van Dwingeloo is een ervaren cateraar. ‘En daar
ben ik trots op’, zegt Jan. ‘Wij cateren van eenvoudig tot
uitgebreid – en altijd precies zoals onze klant dat wenst.

‘Wij weten hoe troostend
een kom geurige tomatensoep
k a n z i j n …’

En we bieden meer dan alleen heerlijk eten en mooie
dranken. We zorgen ook voor statafels en meubilair – en
we brengen al dat moois onderdak in onze prachtige
pagodetenten. Zo is uw bijeenkomst altijd tot in de
puntjes verzorgd, ook als het weer minder zonnig is. ‘
‘Met onze catering’, voegt Jan toe, ‘sluiten we aan bij de

Wie ooit aanwezig is geweest bij een uitvaart, kent

‘Zo ontmoette ik’, vult Björn aan, ‘zomaar op een dag

wens van steeds meer mensen om afscheid te nemen

het gevoel na afloop: ‘En nu een kop koffie…’ Niets is

Jan Kruithof van restaurant ’t Hof van Dwingeloo bij een

op hun eigen wijze, op een zelf gekozen plek. Een kopje

troostender na een afscheidsbijeenkomst dan een warme

uitvaart. De familie regelde dit afscheid grotendeels zelf

koffie met een plakje cake in het uitvaartcentrum is

kop koffie of een goed glas wijn, een knapperig broodje

– en had gezorgd voor een grote tent in de tuin.

en blijft een mooi gebaar, maar voor wie dat ánders

oude kaas of een kom pittige soep.

Mooi ingericht met zitjes, een goede catering met

wil, zijn wij er. Onze kwaliteit en passie voor ons vak

drankjes en lekkernijen, professioneel personeel dat de

zijn traditioneel; onze vele cateringmogelijkheden zijn

‘De emoties van een afscheid’, legt Björn Schmitz uit,

bijzondere sfeer van dit afscheid perfect aanvoelde…’

helemaal van nu. Daarom herkennen we ons zo goed in

‘maken mensen koud en moe en rillerig. Iedere uitvaart

‘Niet alleen ik, maar ook de genodigden waren positief

de slogan van Björn Schmitz Uitvaartzorg en werken we

weer merk ik hoe fijn en belangrijk het is om deze

verrast: wat pasten deze plek en deze setting prachtig bij

graag met Björn samen: ‘Uitvaartzorg van nu, met oog

aangrijpende uren samen af te sluiten met iets warms en

de stijl van leven van de overledene! Toegankelijk, open

voor traditie’.

iets lekkers. ‘Ik was er écht aan toe’, zeggen mensen dan

en met alle aandacht voor al het moois wat het leven

dankbaar. Samen eten en drinken troost en verwarmt

hem had gebracht. In alle verdriet was er de ruimte om

Wilt u eens kennismaken met ’t Hof van Dwingeloo?

– niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. En ik zie, dat

het leven te vieren. En Jan verzorgde de catering – en

U vindt het restaurant aan De Drift 1 in Dwingeloo.

ook horecaondernemers steeds meer aansluiten bij deze

deed dat perfect.’

Het telefoonnummer van Jan Kruithof is 0521 - 593 094;

‘uitvaartzorg van nu.’

‘Ja’, bevestigt Jan, ‘dat was onze kennismaking.

zijn e-mailadres info@hofvandwingeloo.nl.
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CUPERUS GEDENKEN
Welkom bij
yardenhuis Zevenberg

Een goed
afscheid helpt
je verder
In Fluitenberg, net buiten Hoogeveen, ligt
yardenhuis Zevenberg. Het crematorium en
uitvaartcentrum zijn afgestemd op het
natuurrijke Drentse landschap. Deze
omgeving van houtwallen, bosjes,
beekstroompjes en bloemrijke velden, kan
veel troost bieden. Onze locatie biedt
mogelijkheden om met muziek en beeld een
eigen sfeer te creëren, die past bij de
En samen vertalen we uw wensen en ideeën in een uniek

overledene. Zo neemt u in een passende

ontwerp voor een persoonlijk gedenkteken. Onze ervaren
vakmensen maken en bewerken het monument - en plaatsen

omgeving en in alle rust afscheid. Bij onze

het. Met aandacht, met betrokkenheid.

medewerkers staan de zorg en aandacht voor

Na de hectische en verdrietige dagen rond het afscheid van

En we maken niet alleen nieuwe monumenten, maar

wie u lief is, ligt er voor u als nabestaande een volgende vraag:

restaureren en onderhouden ook met grote zorgvuldigheid

‘Hoe wil ik de herinnering aan wie ik moet missen tastbaar

bestaande gedenktekens. Zo blijft in de tastbare herinnering

maken? En hoe doe ik dat zo mooi en persoonlijk mogelijk?’

aan een overledene altijd uw zorg en liefde zichtbaar.

Wij zijn steenhouwerij Cuperus gedenken. Wij maken met al

Cuperus gedenken is al ruim 175 jaar een begrip in Noordoost-

ons vakmanschap graag een passend, persoonlijk en bijzonder

Nederland. En al die jaren hebben we ons onderscheiden in

gedenkteken, een monument voor wie u moet missen. Van

kwaliteit, in duurzaamheid en vakmanschap. Daar zijn we

traditioneel tot modern, van natuurlijk tot ambachtelijk. In de

trots op – en dat zullen we blijven doen. Omdat gedenken

kleur die u kiest, in het materiaal dat u wenst: in natuursteen,

herinneringen levend houdt.

u voorop. Zodat het afscheid precies wordt
• Crematorium met sfeervolle ruimtes en
uitzicht over het Drentse akkerland

zoals u het voor ogen heeft. Want een goed
afscheid helpt je verder.

• Koffielounge met uitgebreide
cateringmogelijkheden
• Afscheidshuis met 5 moderne
opbaarkamers met gelaatsverlichting
• Uw uitvaart is exclusief en dus de enige op

in brons of glas, in RVS of Cortenstaal…. En in bijna elke
afmeting en vorm.

onze locatie.

Gedenken is van alle tijden: van oudsher wordt op een graf
vaak een grafmonument geplaatst. Maar ook na een crematie
kunt u kiezen voor een persoonlijk gedenkteken. In een
urnenmuur of een urnentuin, bijgeplaatst in een bestaand

yardenhuis Zevenberg

grafmonument of zelfs – heel persoonlijk – in uw tuin of bij u

Fluitenbergseweg 30A

thuis.

7931 TB Fluitenberg

		
U bent van harte welkom in een van onze showrooms om u te
laten inspireren. Wij begeleiden u, we denken met u mee.

yarden.nl/yardenhuis-zevenberg

Eekhorstweg 6 Meppel | Stationsstraat 42-44 Steenwijk
www.cuperusgedenken.nl | 085 - 047 51 15
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KINDERPRAKTIJK DE STERRENBOOM

Dood zijn duurt zo lang
Het is niet fijn om dood te zijn.

Omgaan met het overlijden van een dierbare is moeilijk

Samen kunnen we ook kijken of het kind behoefte heeft

voor kinderen. Ze begrijpen vaak nog niet echt wat

om iets te maken om aan de dierbare mee te geven.

‘dood’ inhoudt. Jonge kinderen gaan vaak anders om met

Het maken van een persoonlijke herinnering of iets om

de dood/rouw dan volwassenen gewend zijn.

te troosten op moeilijke momenten.

Door een kind voor te bereiden op, en te betrekken

Uiteraard moet bij dit proces steeds gekeken worden,

bij de uitvaart, zal het kind niet voor onaangename

wat het kind aankan en waarbij het kind zich het

verrassingen komen te staan. Daardoor is de kans op

prettigst voelt.

Soms maakt me dat een beetje bang.
Het doet geen pijn om dood te zijn,
maar dood zijn duurt zo lang.
Als je dood bent, droom je dan?
En waar droom je dan wel van?

problemen en trauma naderhand vele malen kleiner.
Kinderpraktijk de Sterrenboom bereidt kinderen voor

Het is mogelijk om Kinderpraktijk

op wat komen gaat. Praktische zaken zullen we samen

de Sterrenboom op elk gewenst

doorlopen zoals:

moment bij een verlies te betrekken.

Wat gebeurt er als iemand dood gaat, hoe ziet een

Al tijdens een ziekbed kunnen we

grafkist er uit, de rouwauto, volgauto?

uw kind of kinderen begeleiden

langzaam op een trommel slaat?

Wat gebeurt er tijdens het begraven of cremeren?

naar een afscheid of uitvaart

Dat iemand je geroepen heeft?

Droom je dat je in je straat

De emoties van andere mensen.

Droom je dat je leeft?

Wat voel je zelf en is dat ‘normaal’?

Maar ach, wat maak ik me toch naar,
het duurt bij mij nog honderd jaar
voor ik een keertje dood zal gaan.
Ik laat vannacht een lampje aan.
– Willem Wilmink –

Kinderpraktijk de Sterrenboom
P.W. Janssenlaan 20, 8385 GB Vledderveen
www.kinderpraktijk-sterrenboom.nl
info@kinderpraktijk-sterrenboom.nl
Ilse Serrarens (M: 06 - 121 910 92)

Fotograaf Betsy Koning
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Claudia Bambacht (M: 06 - 216 586 67)
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H E T KO LO N I E K E R K J E -

unieke locatie

De tekening is gemaakt door
Aukelien Poelsema van
‘Letterpret met Auk’.
Aukelien tekent in opdracht
persoonlijke ‘woordenwolken’
uitnodigingen, bedankkaarten
en herinneringskaarten.

Het Koloniekerkje in Wilhelminaoord is een unieke locatie

In het kerkje zijn alle faciliteiten aanwezig voor een

voor een condoleance en uitvaartplechtigheid. Als je

uitvaartceremonie of kerkdienst. Denk bijvoorbeeld

Benieuwd naar de mogelijkheden?

het kerkje binnenkomt, valt meteen op hoe mooi het

aan microfoons, een beamer en de mogelijkheid tot het

Bel of mail gerust.

licht naar binnen valt door de hoge ramen - en wat een

afspelen van muziek. In de toren hangt de klok die vroeger

M: 06 - 285 334 65

natuurlijke en rustige plek het is. De kerk is mooi wit van

in de gaarkeuken van de kolonie van de Maatschappij van

E: aukelienpoelsema@gmail.com

binnen en alle authentieke elementen zijn zoveel mogelijk

Weldadigheid hing. Naar wens kan de klok geluid worden

letterpretmetauk.nl

intact gelaten bij de restauratie. De kerk is flexibel in te

bij het uitdragen van de kist. Het kerkorgel en de piano

delen, waardoor er ruimte is voor zowel kleine als grote

zijn beschikbaar. In de kerk, die ook in de winter behaaglijk

groepen. Achter het kerkje is een sfeervol ingericht

warm is, kunnen maximaal 180 zitplaatsen gecreëerd

houten bijgebouw, waarin ruimte is voor groepen tot

worden.

KO S T E N U I T V A A R T

vijftig personen.
Achter het kerkje zijn een intiem door bomen omringd
Het kerkje is eigendom van de Maatschappij van

veld en het bijgebouw, een sfeervol en natuurlijk

Weldadigheid. José en Michiel Bekkema zijn sinds 2015

ingerichte houten schuur met houtkachel. De schuur

beheerder van het Koloniekerkje en de naastgelegen

is een fijne plek om van tevoren met naaste familie bij

In de bovenstaande illustratie, gemaakt

pastorie. Met veel plezier en enthousiasme exploiteren

elkaar te komen. Ook na afloop van de plechtigheid

door Aukelien Poelsema, laat ik u met

zij deze locatie. Het is hun passie om iedere gebeurtenis

kunt u hier met familie en naasten samenkomen. Alle

in de kerk - of het nu een uitvaart is of een trouwerij

catering wordt met aandacht en zorg geregeld, van koffie

- tot een unieke gebeurtenis te maken.
Persoonlijke aandacht is hierin
belangrijk; het centraal stellen van
de wensen van de gast. Dit geldt

Monuta

Yarden

Björn

basistarief

2623,-

2600,-

995,-

laatste verzorging

inclusief

220,-

150,-

een knipoog de verschillen zien tussen

basismodel kist

600,-

inclusief

395,-

grote uitvaartmaatschappijen en Björn

kist bezorgen

inclusief

inclusief (?)

125,-

en thee tot lunch en borrel. Er is van alles mogelijk. Het

Schmitz Uitvaartzorg als zelfstandige

thuisopbaring

630,-

850,-

375,-

veld kan bij mooi weer ook betrokken worden bij de

uitvaartondernemer.

50 rouwkaarten

325,-

280,-

234,-

rouwauto voor overbrengen

277,-

320,-

175,-

In het overzicht hiernaast breng ik de

crematie in Meppel

1474,-

1474,-

1474,-

financiële verschillen tussen beide helder in

50 pers. koffie + cake

300,-

300,-

300,-

6229,-

6044,-

4223,-

Bron: website
uitvaartkostencalculator 3-3-2019

Bron: website
uitvaartkostencalculator 3-3-2019

uitvaartplechtigheid en de ontmoeting met vrienden en
familie.

in het bijzonder voor uitvaarten:
juist dan is het belangrijk om

Als u op zoek bent naar een unieke locatie voor een

beeld. Ziet u dat de keus voor Björn Schmitz

alles zoveel mogelijk te laten

uitvaart of eens de mogelijkheden wilt bespreken,

Uitvaartzorg ook met het oog op de kosten

kloppen. Er zijn geen standaard

dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de

van een uitvaart een góede keuze is?

beheerders. Dit kan via info@koloniekerkje.nl -

Ik denk én reken graag met u mee!’

plannen of protocollen, maar José
en Michiel maken een plan op maat
voor iedere gast.

of bel 0521 - 850 646. Kijk ook eens op de website

totaal		

€

www.koloniekerkje.nl voor meer info en nieuws.
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Voor het melden
van een overlijden ben ik
dag en nacht bereikbaar.

06 - 516 033 86

www.uitvaartverzorging-schmitz.nl

