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Veel veranderingen in uitvaartland.
Er is veel veranderd in uitvaartland. Om u te
informeren over de nieuwe ontwikkelingen
ontvangt u van ons deze uitvaartkrant. Een
belangrijke verandering is dat men tegenwoordig veel meer nadenkt over zijn of haar
eigen uitvaart. Wij hebben regelmatig zogenaamde voorbesprekingen: een gesprek
waarin de wensen betreffende een uitvaart
worden besproken en vastgelegd. Tijdens
zo’n gesprek hebben we alle tijd om
verschillende alternatieven te bespreken, zoals de locatie waar
‘Wij hebben
de ceremonie zal plaatsvinden,
welke mogelijkheden er zijn
alle tijd, als
met betrekking tot de opbadeze voor u
ring, de rol van de (klein)
kinderen in de week voorafeven stilstaat’
gaand aan de uitvaart en tijdens
de afscheidsceremonie.

Als de tijd stilstaat
heeft u juist tijd nodig
Van der Wenden Uitvaartzorg neemt alle
tijd. Als er een geliefde komt te overlijden
staat voor de familie de tijd stil. De wereld

Wie zijn wij?
Wij zijn René en Magda van der Wenden.
Sinds 2012 zijn wij in de ruime regio van
Hoogeveen werkzaam als zelfstandige
uitvaartverzorgers. Wij hebben samen
heel bewust gekozen voor dit vak, omdat wij iedere familie graag ten dienste
willen zijn bij één van de moeilijkste taken in het leven: afscheid nemen van een
dierbare. Wij ervaren iedere uitvaart als een
laatste eerbetoon aan de overledene.
Het klinkt als een cliché, maar je hebt maar één kans
om de uitvaart volgens de wensen van de overledene of nabestaanden te verzorgen. Het moet de uitvaart worden die u voor ogen heeft. En dat kán! In
de meeste gevallen kennen wij degene voor wie wij
de uitvaart verzorgen niet, dus laten wij u aan het
woord om achter uw wensen te komen.

‘Omdat wij
weten hoe
het voelt’

René en Magda van der Wenden

om hen heen draait door, maar binnen, in
het huis met verdriet staat de tijd voor hun
gevoel écht stil. En dat weten wij. Wij nemen daarom dan ook alle tijd om samen
met de familie de uitvaart voor te bereiden. Deze voorbereiding moet zorgvuldig
gebeuren en dat kost nu eenmaal tijd. En
die tijd gunnen en geven wij u. Er zijn zo-

Daarom nemen wij alle tijd om naar u te luisteren.

veel mogelijkheden, waarvan u er veel niet
kent. Rustig nemen wij met u alle alternatieven door, zodat het zeker is dat het de
uitvaart wordt die ú voor ogen heeft.
Mocht u nu al een gesprek willen voeren
over uw uitvaart, dan is dat ook mogelijk.
U kunt gebruik maken van onze ruime ervaring, vakkennis en een luisterend oor.

Waarschijnlijk hoeft u nu geen uitvaart te regelen. Bewaart u daarom deze krant bij uw belangrijke papieren,
als u op een later moment wel een uitvaart moet regelen heeft u alle relevante informatie bij de hand.
VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
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Afscheidsfotografie
Geboorten,
verjaardagen,
jubilea, vakanties, diplomauitreikingen … bijna elk moment in ons leven leggen we
vast
in
een
foto.
Maar op een uitvaart? Kan dat
wel?
Afscheidsfotografie
krijgt
steeds meer bekendheid. Op
de dag van de uitvaart gaat er
heel veel aan de naasten voorbij. Ze beleven alles vaak in
een roes en dat is zeer begrijpelijk. Ook voor kinderen is
het van grote waarde als er
foto’s gemaakt worden om zo
de herinneringen levend te
houden.
Er wordt vaak gezegd dat een
afscheid zo intens, emotioneel
en verdrietig is en dat is na-

Waarom zie je kiezels op een graf?
Misschien heeft u het ook wel een
gezien op een begraafplaats: kiezels
op een grafsteen.

altijd mogelijk en dan werd de overledene boven de grond begraven on-

Van oudsher is dit een Joods gebruik.
Ten tijde van het Oude Testament
trok het Joodse volk door de woestijn. Als er tijdens zo’n tocht iemand
overleed werd die ter plekke begraven. Omdat de grond daar vaak rotsachtig was, was écht begraven niet

tuurlijk ook zo. Maar wist u
dat er juist op die momenten
heel veel liefde gedeeld
wordt? De foto’s vertellen het
verhaal van het afscheid: wie
waren er om u te steunen?
Wat gebeurde er die
dag? Wie nam het
woord? Wie legde zijn arm om
u heen om u
te troosten?

ingrijpende gebeurtenis.
Uit ervaring kunnen we u ook
vertellen dat het bekijken van
het boek met anderen samen
ook een fijne manier is om er
nog eens over te praten en
samen herinneringen te delen.
Else Hultink en Karin Hulst zijn
gespecialiseerd
in
afscheidsfotografie.
Zij
leggen het
afscheid
van uw
dierbare
voor u
vast op
een liefdevolle
en professionele manier. Want u
moet alle ruimte
hebben om afscheid te kunnen nemen.

‘Afscheids-

fotografie:

Nergens
vind je zoveel
liefde
als op een
afscheid!
Het
fotoboek
wordt zo voor u een
tastbare herinnering. U
kunt het er altijd bij pakken als
u wilt terugblikken op deze

van onschatbare
waarde’

der een stapel stenen.
Als andere stammen langs zo’n graf
kwamen legden zij vaak ook een
steen op zo’n graf uit respect en om
aan te geven dat men aan de overledene heeft gedacht.

• Met ieder toegevoegd steentje
geeft de bezoeker aan verder te
willen bouwen op de goede daden
van de overledene.
• In plaats van bloemen om aan te
geven dat men er geweest is.

Tegenwoordig worden andere betekenissen aan dit symbool toegeschreven zoals:
• een steen vergaat niet, staat dus
voor onvergankelijke liefde en eeuwig geloof.

Ook zijn er nabestaanden die op elke
reis die zij maken een steen meenemen naar het graf van de overledene
als een soort souvenir: men heeft op
reis aan de overledene gedacht.
Een mooie variatie op een eeuwenoud gebruik.

Verzekeringen

Een uitvaart kost geld. Hoeveel
geld een uitvaart kost is afhankelijk van uw wensen – gemiddeld
kost in Nederland een uitvaart
ongeveer € 7.500,-. Om dit bedrag te kunnen betalen bestaan
er uitvaartverzekeringen en uit
onderzoek blijkt dat ruim 70% van
de Nederlanders een uitvaartverzekering heeft. In Drenthe is dit
percentage zelfs hoger:
87%.
We onderscheiden
twee
soorten
verzekeringen:
een natura- en
een kapitaalverzekering.

Bij een kapitaalverzekering bent u verzekerd van een uitkering in geld bij
overlijden. Dit geld is
vrij te besteden aan
producten en goederen om de uitvaart
te verzorgen. Een naturaverzekering is het populairst (41%), gevolgd door een kapitaalverzekering (34%). 19% van de Nederlanders heeft beide verzekeringen.
Er leeft nog altijd een groot misverstand waardoor veel mensen
denken dat als zij bij verzekeraar
A zijn verzekerd, dat deze verzekeraar ook de uitvaart
moet
verzorgen.
Dat is niet waar.
U bent vrij om
de uitvaartverzorger te
kiezen die u
wenst.
U
kunt
met
iedere verzekering bij ons
terecht. Het kán
zijn dat er naturaverzekeraars zijn die
niet de volledige waarde van de
polis uitkeren, maar een gedeelte
inhouden voor de door hen gemaakte administratiekosten. Omdat wij geen winst maken op ingekochte diensten en producten,
bent u bij ons vaak tóch voordeliger uit.

‘Wij werken

samen met alle
verzekeraars’

Bij een natura
verzekering wordt
de uitvaart in natura
uitgekeerd: voor het
verzekerde bedrag ontvangt
u vooraf vastgestelde goederen
en diensten voor de uitvaart. De
uitvaart wordt overeenkomstig
de polis uitgevoerd, voor extra
diensten of goederen moet er
worden bijbetaald. Naast de naturaverzekering bestaat er ook de
zogenaamde kapitaalverzekering.
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Onze werkwijze
Ieder mens heeft zijn eigen leven geleefd, waardoor geen uitvaart hetzelfde kan zijn. De standaard uitvaart bestaat niet. Van der Wenden Uitvaartzorg heeft dit goed in de gaten en neemt
daarom ruim de tijd om iedere uitvaart voor te
bereiden. Niet voor niets zeggen wij: door goed te
luisteren naar de familie kunnen wij u de uitvaart
garanderen die zij voor ogen hebben. Vaak is er

Even voorstellen:
René van der Wenden
Ik ben René van der Wenden. Sinds 2012 ben ik
samen met Magda ons bedrijf Van der Wenden
Uitvaartzorg gestart. Dit was een heel bewuste
keus, want dit werk doe je niet zo maar. Daar
moet je wel gevoel voor hebben.
Al sinds jaren had ik warme belangstelling voor
uitvaarten en als je wat ouder wordt kom je vaker

veel meer mogelijk dan men denkt. Door onze
den aan bepaalde leveranciers. Onze inkoopprijs
ervaring kunnen wij u ideeën aandragen
is uw prijs. Hierdoor kunnen wij u alle mowelke precies bij u passen.
gelijke alternatieven aanbieden omdat
Onze persoonlijke benadering is
'Wij hebben alle wij bij de ene leverancier niet meer
voor vele families aanleiding gezouden verdienen dan bij een andere.
tijd, als deze
weest om contact met ons op te
Onze onafhankelijkheid is uw voornemen. We zijn betrokken en kundeel.
voor u even
nen ons goed inleven in uw situatie
Deze onafhankelijkheid is voor ons
stilstaat'.
en hoe u zich op dat moment voelt.
heel belangrijk. Hierdoor kunnen wij u
namelijk garanderen dat het de uitvaart
Omdat wij margevrij werken (dat wil zegwordt geheel volgens uw wensen. En misgen dat wij niets verdienen aan de door ons inge- schien nog wel net zo belangrijk: voor een eerlijke
kochte diensten en goederen) zijn wij niet gebon- prijs, transparant en zonder winstopslag.
op een uitvaart en dan dacht ik steeds: ‘dat lijkt
me mooi om te doen’. Het ‘er zijn’
op momenten dat het er op aan
komt heb ik ervaren als zeer
dankbaar om te doen.
Er wordt mij wel eens gevraagd
of het werk niet erg zwaar is, ik
kom immers bij families waar
verdriet is. Dat klopt. Dat verdriet is er en dat grijpt me
aan, maar ik neem het niet
mee naar huis.
Vaak is het voor de familie
ook (ondanks het verdriet)
een mooie tijd:
men heeft in de
week voorafgaand
aan de uitvaart veel tijd om herinneringen op te halen. En dat gaat met een
traan en een lach. En gelukkig mag ik
vaak meelachen.

Welkom bij
Bisschop & Wassen Natuursteen
Inkoop, verkoop en plaatsing van
natuursteen producten.

Kiezen voor natuursteen is kiezen voor een
uniek product, afkomstig uit de natuur.
De schoonheid, elegantie en rijkdom die het
materiaal uitstraalt is niet te evenaren.
Het authentiek, tijdloos karakter en
de duurzaamheid van natuursteen bieden een
absolute meerwaarde aan elke
woning of project!
Op onze site
info@bisschopwassennatuursteen.nl
hopen wij u een indruk te kunnen geven van
wat wij als natuursteen bedrijf zoal voor u
kunnen betekenen, zelfs uw eigen ontwerpen
kunnen wij realiseren!
Wij geven u een eerlijk en vakkundig advies,
voor welke plannen u ook heeft, dus neemt u
gerust eens vrijblijvend contact met ons op.

Om de familie juist ook deze week heel bewust te
laten beleven neem ik alle tijd om de
‘zaken te regelen’. Er is geen haast
bij het organiseren van een uitvaart, maar we moeten wel alles op
een bepaalde tijd klaar hebben.
Daarom houd ik het tijdspad wel in
de gaten want de muziek moet op
tijd klaar zijn, de fotopresentatie
moet werken, etc. Het is voor mij een
belangrijke taak om het overzicht te
houden. U heeft waarschijnlijk minder
ervaring met het organiseren van uitvaarten dan ik.
Wat mij goed doet is dat als ik na de uitvaart van de familie hoor dat zij afscheid
van hun geliefde hebben kunnen nemen
zoals zij het voor ogen hadden.
Daarom doe ik mijn werk, ondanks het verdriet wat
ik zie, tóch met plezier.

Begraven of cremeren in
Nederland
In Nederland heerst van oudsher een begrafeniscultuur. Er werd begraven in of rondom de
kerk omdat daar de Heiligheid van het altaar af
zou stralen. In de 18e eeuw werd men zich
steeds meer bewust van de
hygiënische gevaren van begraven in of rond de kerk. In 1829
werd door Koning Willem I het
begraven in de kerk verboden.
Ook moesten nieuwe begraafplaatsen buiten de bebouwde
kom komen te liggen, al werden er regelmatig ontheffingen
verleend. Dat er tegenwoordig
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Sinds het moment dat in 1914 cremeren in Nederland weer is toegestaan, zien we langzamerhand een verschuiving van begraven naar
cremeren. Rond de eeuwwisseling werd de
helft van de overledenen gecremeerd, nu ligt
het percentage rond de 65%.

Religieuze uitvaarten
We kunnen uitvaarten grofweg in 2 categorieën verdelen: algemene (seculiere) en religieuze uitvaarten. In de meeste gevallen
wordt de afscheidsdienst bij een religieuze
uitvaart in een kerk gehouden en bij een seculiere uitvaart komt men meestal samen in de
aula van een uitvaartcentrum.
Voor het vormgeven van een religieuze uitvaart werken wij als uitvaartverzorgers zeer
nauw samen met de dominee, voorganger of
pastoor.

Noorderweg 12
7936 TR Tiendeveen (Drenthe)
info@bisschopwassennatuursteen.nl
T. 0528-343866
M. 06-25003010

begraafplaatsen binnen de bebouwde kom
zijn, komt vooral door de uitbreiding van de
steden.

Door onze eigen christelijke levensovertuiging
zijn wij bekend met alle gewoontes en gebruiken rondom een religieuze uitvaart. Het idee
heerst dat een religieuze uitvaart vrij traditioneel is. Voor een deel klopt dat, maar we zien
steeds meer ‘eigen inbreng’ van de familie,
binnen de liturgie is
steeds meer ruimte
voor persoonlijke
herinneringen
en wensen.

Wat als de kinderen niet meer naar de kerk
gaan?
Wat we tegenwoordig ook tegenkomen is dat
de overledene wel gelovig was maar zijn of
haar kinderen niet meer naar de kerk gaan.
Voor de kinderen kan het dan een moeilijke
keus zijn hoe zij de uitvaart vorm zullen gaan
geven: wel of geen kerkdienst? Wel of geen
dominee?
Ook daar hebben wij voldoende ervaring mee.
Zo hebben wij contact met uitvaartsprekers
die precies weten hoe zij een afscheidsbijeenkomst kunnen invullen die het beste past in
uw situatie. En samen met de nabestaanden
komt er dan een afscheid waarin de overledene op de door hem of haar kenmerkende wijze wordt herdacht.
Wij geven u graag
meer informatie
over de mogelijkheden.
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Gebruiken rondom
de uitvaart
Condoleance
Het is gebruikelijk dat na een overlijden de nabestaanden worden gecondoleerd.
Als de overledene dichtbij u heeft gestaan is het
gebruikelijk dat u in de week voorafgaand aan de
uitvaart een bezoekje brengt en als de overledene
iets verder van u afstaat kunt u een kaartje sturen.
En voorafgaand aan of na de uitvaartceremonie is
er ook vaak gelegenheid om de familie te condoleren.
Bij aankomst bij de afscheidslocatie bent u in de
gelegenheid om het condoleanceboek te tekenen.
Doordat de familie door de emotie vaak niet de hele
dag ‘meekrijgt’, weten zij vaak niet eens wie er allemaal zijn geweest. In dit boek kunnen zij altijd kijken
wie er geweest zijn. Er wordt in het condoleanceboek gevraagd om uw adresgegevens. Dit wordt
gevraagd zodat de familie, als zij dat willen, deze
gegevens kunnen gebruiken voor het versturen van
bedankkaartjes.
Het kan ook voorkomen dat u pas
hoort dat er iemand
is overleden als
de uitvaart al is
geweest.
Ook
dan wordt een
kaartje
vaak
enorm op prijs gesteld.
Vroeger was het
gebruikelijk om de
avond voorafgaand
aan de uitvaart een
condoleanceavond te
hebben. De oorsprong hiervan ligt in het feit dat bijvoorbeeld de
boeren in drukke periodes niet in de gelegenheid
waren om overdag de boerderij te verlaten. Met

deze condoleanceavond was iedereen in de gelegenheid om afscheid van de overledene te nemen
en de familie sterkte te wensen. Tegenwoordig komen dit soort avonden steeds minder voor.

Bij een crematie zijn er verschillende mogelijkheden:
de bloemen kunnen meegaan in de oven of de bloemen komen op een bloemenmonument bij het crematorium te liggen.
Tegenwoordig zien we steeds meer dat de familie
Rouwkaart
na een crematie de bloemen meeneemt naar huis.
In bijna alle gevallen wordt er een rouwkaart verEen andere sympathieke bestemming voor de bloezonden. Deze kaart wordt gezien als de officiële
men is het graf van bijvoorbeeld de ouders van de
melding van het overlijden aan de familie, vrienden
overledene of een ander geliefd persoon.
en bekenden. Vaak worden de geadresseerden met
deze kaart ook uitgenodigd om de afscheidsplech- Bedankkaartjes
tigheid bij te wonen. Tegenwoordig worden de Tot een aantal jaren gelden was het vrij gebruikelijk
rouwkaarten steeds persoonlijker doordat men een om bedankkaartjes te sturen naar degenen die de
foto van de overledene op de kaart zet, of een an- familie op welke wijze dan ook, heeft gecondodere afbeelding die goed bij hem past. Bijvoorbeeld leerd. Dit gebruik zien we meer en meer verdwijvan een hobby of een favoriete vakantiebenen. Soms plaatst men alleen een bestemming.
dankadvertentie of geeft men aan
het einde van de uitvaartceremoRouwadvertentie
nie een bedankkaartje mee.
In veel gevallen wordt er ook een
advertentie in de krant geplaatst
Bezoek in de periode ná de uitom de mensen die geen kaart hebvaart
ben gehad toch op de hoogte te
Het zal duidelijk zijn dat de fabrengen van het overlijden van de
milie na de uitvaart het gemis
genoemde persoon. Om te voorkovan de overledene steeds meer
men dat nabije vrienden en bekengaat voelen. Daarom is het goed
den
het overlijden in de krant
om hen in deze periode aandacht
moeten lezen, is het gebruite geven. Ga eens langs voor een
kelijk dat deze advertentie pas in
praatje, nodig hen eens uit om te komen
de krant komt te staan nadat de eten of stuur gewoon eens een kaartje.
kaarten zijn bezorgd.
Als u zelf nog nooit iemand hebt verloren is het
moeilijk in te denken hoe men zich voelt. Heb er
Bloemen
begrip voor dat men juist in de periode na een uitAls eerbetoon aan de overledene
vaart wil praten over de overledene. Soms is men
worden er vaak bloemen meegeimmers na een lang huwelijk voor het eerst alleen
nomen door de genodigden.
thuis. En dan is alleen écht alleen. De verloren man
Soms geeft de familie aan dat
of vrouw is niet in het ziekenhuis en komt dus ook
men dat niet wil: ‘liever geen
niet met een paar dagen thuis… nee, het dringt
bloemen’ lees je dan op de
meer en meer door dat hij of zij helemaal niet meer
kaart. Het is gebruikelijk dat
thuis komt.
men deze wens respecteert.
U kunt de plaats van de overledene niet innemen,
Bij een begrafenis worden de bloemen op het geslomaar u kunt wel - door wat extra aandacht - meeleten graf gelegd, zodat het eerbetoon nog een tijdje
ven. Wees er van overtuigd dat dat zeer op prijs
te zien is.
wordt gesteld.

‘Alleen is
dan écht
alleen’

Weet u het verschil tussen een executele (testament)
en een volmacht (levenstestament)?
Een executele
‘’Een executele neem
je in een testament
op. Daarbij benoem
je iemand (de executeur) die na overlijden de zaken kan
regelen, zodat niet
alle erfgenamen gezamenlijk de noodzakelijke handelingen
moeten verrichten.
In een executele kan
mr. Priscilla Lichtendonk,
worden vastgelegd
toegevoegd notaris
wat jouw specifieke
wensen zijn bij overlijden. Zo kun je wensen vastleggen ten aanzien
van onder meer:
•
•

•

wie regelt de uitvaart en op welke wijze
vindt de uitvaart plaats?
in bijzondere situaties; als er te weinig geld
is, als er ruzie in de familie is, als niet alle
erfgenamen bekend zijn of als er minderjarige kinderen zijn is de executele uiterst belangrijk;
wie beheert de nalatenschap; betaalt de
schulden en int de vorderingen?

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
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Met een executeleregeling realiseer je dat direct
na het overlijden de executeur aan de slag kan
gaan om de nalatenschap af te wikkelen.
Daartoe stelt de notaris de verklaring van executele op. Omdat dit snel geregeld kan worden na
overlijden voorkom je onnodige kosten, tijd en
energie.
Ons advies luidt dan ook: stel een testament op
waarin u een executeur benoemt; laat u vooraf
inlichten over de mogelijkheden.

Een volmacht
‘’Een volmacht is een notariële akte waarin je zaken regelt voor het geval er tijdens leven iets gebeurt (ongeluk, dementie, herseninfarct, ziekte)
waardoor je zelf niet meer kunt beslissen of handelen.

Met een volmacht
realiseer je dat gewenste handelingen niet worden
geblokkeerd, realiseer je continuïteit
en voorkom je onnodige kosten, tijd
en energie.
Eigenlijk zou iedereen een volmacht
moeten opstellen.
Voorwaarde voor
mr. drs. Henk Enting,
het opstellen is wel
notaris
dat je mensen benoemt die je volledig vertrouwt.
Ons advies luidt dan ook: stel een notariële volmacht op; laat u eerst informeren naar de mogelijkheden.

In een volmacht kan worden vastgelegd wat in
jouw specifieke situatie van belang is. Je kunt alle
wensen vastleggen ten aanzien van onder meer:
•
•

•

financiën, onderneming, woning en andere
onroerende zaken, effecten, inboedel;
schenking doen en/of aanvaarden, nalatenschap aanvaarden, schulden betalen, vorderingen innen;
waarborgen waarop de volmacht kan worden gebruikt zoals een artsenverklaring.

Meppelerweg 6 | 7921 VP Zuidwolde
Tel: 0528 37 12 28
info@lexisnotarissen.nl
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Voorbespreking
U bent vast wel eens op een
uitvaart geweest en heeft toen
gedacht: ‘dat lied zou ik ook
willen laten horen op mijn uitvaart’. Of u heeft een mooi gedicht gelezen waarvan u dacht:
‘dit gedicht wil ik graag op mijn
rouwkaart hebben - dat past
precies bij mij’. U kunt dit dan
op een briefje schrijven en bij
de belangrijke papieren leggen.
Wij worden regelmatig gebeld

voor een zogenaamde voorbespreking. In zo’n gesprek nemen wij samen de hele periode
rondom de uitvaart door: van
opbaring via de kist en drukwerk naar de afscheidsceremonie. Na dit gesprek krijgt u van
ons een map waarin al uw wensen staan, eventueel samen
met een begroting van de kosten van de uitvaart.
Neem gerust eens contact met
ons op, dan maken we een afspraak.
Telefoonnummer: 06 373 222 85

Even voorstellen:
Magda van der Wenden
Ik ben Magda van der Wenden
en ben samen met René in 2012
begonnen aan de uitdaging van
onze eigen uitvaartonderneming. Het was vanaf het begin
al duidelijk
dat ik me
zou gaan
richten op
de laatste
verzorging.
Ik vind het
heel
mooi
om
(vaak
samen met de
familie)
de
overledene de
laatste zorg te
geven.
Voor
het laatst wassen en
kleden. Vooral na een ziekbed
kan ik de overledene er weer
mooi uit laten zien. In de kleren
en een net kapsel, eventueel
met make-up kan de familie op
een respectvolle manier afscheid nemen. En het is zo mooi
om samen met de familie de
overledene te verzorgen.
Er komen mooie verhalen naar
boven, warme herinneringen,
maar natuurlijk ook emoties.
Daarom neem ik voor deze verzorging ook alle tijd. Het heeft
geen zin om dit gehaast te doen

want ook de laatste verzorging
hoort bij het verwerken van het
verdriet.
Het is niet de opzet om iemand
mooier te maken dan
hij of zij was.
Ik probeer juist de
overledene er weer
uit te laten zien zoals
iedereen hem of
haar zou herkennen.
Dankbaar werk als ik
dan te horen krijg:
‘het lijkt erop dat
ma zo weer wakker
wordt’. Dan heb ik
het voor mijn gevoel goed gedaan.
In de dagen tussen het
overlijden en de uitvaart kom ik
in principe dagelijks langs om de
opbaring te controleren.
Ook tijdens deze korte bezoekjes ervaar ik de waarde van een
meelevende uitvaartverzorger.
Opnieuw maak ik dan ons basisprincipe waar: ‘wij hebben alle
tijd, als deze voor u even stilstaat’.
Ook na de uitvaart heb ik vaak
nog contact met de families: gewoon een luisterend oor en ook
daarvoor geldt: alle tijd, geen
haast.

Wat zal uw uitvaart kosten?
Een uitvaart kost geld. Maar hoeveel een uitvaart kost is geheel
afhankelijk van uw wensen en de grootte van de uitvaart.
Als u in besloten kring afscheid van iemand neemt zijn de kosten
lager dan wanneer er bij een uitvaart 500 mensen aanwezig zijn.
Ook de keuze voor bijvoorbeeld de kist heeft invloed op de kosten van de uitvaart.
Een crematie is in het algemeen minder duur dan een begrafenis. Dit heeft vooral te maken met het betalen van grafrechten
en het kopen van een grafmonument bij een begrafenis.
Om een beeld te krijgen van de kosten voor een uitvaart kunt u
bij ons - kosteloos - een begroting aanvragen. In deze begroting
nemen wij alle kosten mee zodat u vrij nauwkeurig weet wat een
uitvaart gaat kosten. Handig om te kijken of u voldoende verzekerd bent of om te kijken of u voldoende geld gereserveerd heeft
voor de uitvaart.
Als u verzekerd bent, heeft u bij uw verzekeraar
soms een voordeel. U mag dan bijvoorbeeld 10%
meer besteden dan waarvoor u verzekerd bent
of u krijgt 10% korting op de factuur. Ervaring
heeft geleerd dat u met dit voordeel vaak toch
nog duurder uit bent dan bij ons. Dit komt door
onze werkwijze: wij werken margevrij, dus u betaalt alleen de
inkoopprijs voor alle ingekochte goederen en diensten. Wij verdienen daar niks aan.

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
‘omdat wij weten hoe het voelt’

Soorten graven

Ons wordt regelmatig gevraagd om uit te leggen
wat voor soort graven er zijn. Wij kennen in Nederland verschillende soorten graven, hieronder willen
we graag de verschillen in graven uitleggen.

Algemeen graf.
Een algemeen graf wordt ook wel een gemeentegraf genoemd. Dit is een graf waarvoor
geen grafrechten betaald hoeven te worden, u betaalt alleen het begraafrecht. Een algemeen graf is dus geen ‘eigen graf’, het graf blijft van de gemeente en kan daarom ook
gebruikt worden om een ander persoon in te begraven. Tot maximaal 3 personen.
Daarom is het vaak niet toegestaan om een grafmonument op het graf te plaatsen. Deze graven worden meestal uitgegeven voor 10 jaar.
Eigen graf.
Een eigen graf is volgens de wet een graf met ‘eigen recht’. Dit wil zeggen dat rechthebbende het recht heeft om te bepalen wie er in het graf begraven gaat worden. Meestal
is dat een echtpaar, maar we komen ook situaties tegen waar een kind van het echtpaar
wordt bijgezet in het graf. Deze
graven worden voor minimaal 10 jaar uitgegeven en de grafrechten kunnen
na deze periode meestal verlengd
worden. Dit kan soms per jaar,
in andere gemeentes
kan dit enkel in blokken van 10
jaar. Zolang de grafrechten betaald
worden heeft de familie zeggenschap over het graf. Het
graf blijft in bezit van de
gemeente en is dus - in
tegenstelling tot wat de
naam doet vermoeden niet eigendom van de
familie.
Soms is het mogelijk om
de
grafrechten voor onbepaalde tijd
af
te kopen. Onbepaalde tijd houdt niet in: voor
eeuwig. De tijd waarvoor een graf dan wordt aangekocht is
onbepaald, dus de eigenaar van de grond kan na verloop van jaren besluiten
de
graven toch te ruimen. Dit gaat dan altijd in overleg met de nabestaanden, als deze nog
te traceren zijn.
Eeuwigdurend graf. De term eeuwigdurend veroorzaakt nogal eens verwarring. Eeuwigdurend is een term die bijna niet gebruikt wordt bij algemene begraafplaatsen. Vaak
wordt daar de term ‘voor onbepaalde tijd’ gebruikt. Het is wel mogelijk een graf voor
eeuwig te kopen, bijvoorbeeld op natuurbegraafplaatsen. Op een natuurbegraafplaats
worden de graven voor eeuwig uitgegeven.

Grote emotionele waarde van sieraden
Na het verlies van een geliefde of dierbare
ga je nog meer waarde hechten aan persoonlijke bezittingen van diegene. Denk
hierbij aan sieraden of een bijzonder horloge van die persoon.

te adres.

Assieraden.
De laatste jaren is de vraag gegroeid om as
te verwerken in een sieraad. Ook hierin is
een grote keus in verschillende soorten
Trouwringen.
miniurnen van goud of zilver die u als hanMet name de
ger kunt dragen. Daarnaast hebben zij de
trouwring
van
mogelijkheid om as te verwerken in kunst(een van) de ouhars wat gezet kan worden in een ring of
ders of partner
heeft
een hanger. Dit kunsthars is verkrijgbaar in bijna
grote emotionele waarde. Je draagt zoiets alle kleuren en is ook niet meteen herkenpersoonlijks dan graag zelf het liefst zo baar als een assieraad. Ook dit is uiteraard
dicht mogelijk bij je.
mogelijk volgens uw eigen ontwerp.
Het samenvoegen of vermaken
Graveerwerk.
van trouwringen komt veel voor
Ook voor graveerwerk bent u
‘Een
en hierin zijn tal van mogelijkbij Loman aan het juiste
heden. Bij Juweliershuis Lovingerafdruk
adres. Van vingerafdrukken
man kunnen ze de bekende
of foto’s tot handschriften
als
standaard modellen laten zien
die minutieus worden overof samen met u een eigen ontgenomen. Dit wordt machiherinnering’
werp maken waarin uw persoonnaal of volledig met de hand
lijke wensen of symbolen worden
gedaan. Vakwerk! Door het gemeegegeven. Voor deze ambachtelijke
bruik van lasertechnieken zijn de toepassinwerkzaamheden bent u bij hen aan het juis- gen nog groter geworden.
Nalatenschap.
Vaak komt het voor dat na een overlijden,
bij het leeghalen en opruimen van een woning de nabestaanden niet in een oogopslag kunnen zien wat de waarde van de aangetroffen juwelen is. Samen met Juweliershuis Loman kunt u deze sieraden uitzoeken
en mocht het nodig zijn dan wordt er een
waardebepaling of taxatierapport gemaakt.
Als u een deel hiervan zou willen verkopen
dan is dat natuurlijk ook mogelijk.
Kom gerust eens langs en vraag naar de
mogelijkheden.
Hoofdstraat 98 | Hoogeveen | 0528 267458
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De Kistemakker: elk detail telt

Uw levensverhaal
Iedereen denkt wel eens aan het einde
van het leven, zeker als je een dagje
ouder wordt. Misschien bent u al goed
voorbereid. U hebt wat geld opzij gezet
voor de uitvaart en u weet al wie de
antieke klok of uw sjieke trouwservies
krijgt na uw overlijden. Maar… wie
krijgt uw verhalen?
Bij elk overlijden gaat er een schat aan
verhalen verloren.
De oude stemmen
zwijgen en verhalen vervliegen
snel als ze alleen mondeling
verteld
worden. Wie
weet
straks
nog hoe het
voelde om onderduikers in huis te
hebben, de angst om
verraden te worden? Wie herinnert zich
straks nog hoe het leven vroeger op de
boerderij ging? Of hoe het was om op te
groeien in grauwe armoede?

men de komende generaties. Daarom
zijn familieverhalen zo belangrijk om
door te geven.
Verhalen om te
lachen of om
stil van te worden, úw verhalen.
Met
een geschreven levensverhaal
geeft u
uw

‘Wie krijgt
uw verhalen?’

Voorgaande generaties hebben ons
gevormd tot wie we nu zijn en wij vor-

Zelf een boeket maken
Het is gebruikelijk dat de bloemstukken worden bezorgd op het adres
waar de overledene ligt opgebaard
op de dag van de uitvaart.
Ook hier zien we door de jaren heen
het één en ander veranderen. Tegen-

(klein)kinderen hun eigen familiegeschiedenis mee, een
geschiedenis waarop zij weer
verder bouwen.

Laat uw verhalen niet verloren
gaan. Ik bied u graag een
luisterend oor.
U vertelt, ik schrijf.
Wat gaat het kosten? Dat hangt natuurlijk helemaal af van uw wensen.
Een indicatie van de kosten vindt u op

Hendrik-Ype de Vries maakt prachtige eigentijdse uitvaartkisten met
een persoonlijk tintje.
Veel tijd heeft hij vaak niet, toch lukt het hem om meestal binnen 2
dagen tijd een prachtige persoonlijke kist te maken.
Hendrik-Ype maakt het verschil tussen massaproductie en uniek werk.
Hij wil weten om wat voor persoon het gaat. ‘Hoe was hij, waar hield
zij van’. En deze gegevens gebruikt hij bij het kiezen en het maken
van de juiste kist. Letterlijk een uniek product.
De meest uiteenlopende soorten hout liggen
hier soms op de werktafel. Want alles kan
en alles mag.
Prachtige ruige en
brede schaaldelen,
maar ook zacht en
gladgeschuurd
blank hout. De bekleding van katoen,
jute, stro, bladeren, of een stofje naar
wens.
Kisten van ‘de Kistemakker’ zijn er voor elk budget, en worden normaal
door uw verzekeraar vergoed. En natuurlijk ook kisten op voorraad.
Een eerlijk product voor een eerlijke prijs.

www.schrijfsporen.nl/levensverhaal
Schrijfsporen | Riet van der Wenden
06 81446248 | info@schrijfsporen.nl

woordig worden de bloemen al
eerder in de week bezorgd
en rondom de kist geplaatst. We kennen de
rouwkransen, rouwboeketten die u bij uw bloemist bestelt. Deze zijn
geheel volgens uw wensen
samen te stellen: van bieder-

Rouwvervoer
Een rouwauto zegt veel en is voor veel mensen zeer belangrijk. Niet alleen de kleur,
maar ook de auto zelf. We kennen allemaal de zwarte en grijze rouwauto's –
nog altijd de meest gebruikte auto's.

Info: www.dekistemakker.nl of bel: 06 14825677.
- Elke maandagavond open huis in de kerk te Poppenwier -

‘Samen
werken aan
het
rouwboeket’

meier tot rouwkrans –
alles is mogelijk.
Daarnaast kunt u
een heel persoonlijk
bloemstuk
laten
maken – of zelfs
samen met de bloemist maken. Het samen werken aan een

worden kan dat in de Uitvaartbus. Dit is een luxe
bus die omgebouwd is voor rouwvervoer. De familie kan in de bus plaatsnemen en de overledene wordt (in gesloten kist) ook
in de bus geplaatst.
Een mooie oplossing als de
uitvaart in een
andere plaats is
of als u als familie de overledene
echt samen naar de laatste rustplaats wil begeleiden.

‘U mag uw
eigen auto
gebruiken’

Omdat uitvaarten tegenwoordig veel
persoonlijker worden, zien we ook andere
rouwauto's in het straatbeeld: van busjes
tot aan motoren met zijspan. Iemand die jaren
lang zelf motor heeft gereden, of vrachtwagenchauffeur is geweest, kan nu in zijn of haar favoriete vervoermiddel de laatste rit maken. Als u als
familie samen met de overledene vervoerd wil

Niet alleen gemotoriseerde vervoermiddelen zijn
beschikbaar: koetsen of platte wagens worden

bloemstuk geeft vaak voldoening,
rust en tijdens deze momenten komen de mooiste verhalen los – herinneringen. Het wordt úw boeket voor
úw geliefde waarvan u afscheid
neemt.
Wij kennen ervaren bloemisten die
samen met u, eventueel bij u thuis,
een bloemstuk komen maken.

ook ingezet om de overledene over te brengen
naar zijn laatste rustplaats.
Sinds de aanpassing van de Wet op de Lijkbezorging van 1991 is het niet meer verplicht om een
rouwauto te gebruiken voor
het vervoer van een overledene.
U hoeft dus geen auto te huren voor het rouwvervoer: u
mag zelf de overledene ook
vervoeren. Dat mag in uw eigen auto, op een bakfiets of
bijvoorbeeld per boot. Vooral
voor ouders van overleden kinderen is dit een hele
verbetering, zij kunnen kun kindje zelf overbrengen naar de begraafplaats of het crematorium.

Low Budget Uitvaart
Niet iedereen wil een ‘grote’
uitvaart. Deze keuze kan verschillende redenen hebben:
de financiële kant kan een
reden zijn of misschien is er
weinig familie meer.

Contact
Wilt u snel een afspraak maken of
meer informatie ontvangen?
U kunt ons mailen door gebruik te
maken van deze QR Code en we nemen snel contact met u op.

Bellen kan ook: 06 373 222 85
VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
‘omdat wij weten hoe het voelt’

Onze Low Budget Uitvaart
kan hier een oplossing voor
zijn. Wij bieden de mogelijkheid om in een gezelschap
van maximaal 10 aanwezigen
op een respectvolle manier
afscheid te nemen met een
volwaardige uitvaart.
In ons pakket heeft u de keuze uit verschillende mogelijkheden: thuis opbaren of in
een rouwcentrum, wel of

geen
afscheidsceremonie,
begraven of cremeren.
Low Budget houdt niet in dat
wij beknibbelen op onze service en kwaliteit. Het is een
uitvaart dus onze volledige
aandacht waard.
Omdat wij er van overtuigd
zijn dat elk afscheid een goed
afscheid moet zijn, zit er standaard in deze vorm van uitvaart de huur van een aula
met koffie. Daar hebben wij
heel bewust voor gekozen.
Er zijn ook aanbieders van
sobere uitvaarten waarbij
geen ruimte is voor een afscheid, maar wij hebben erva-

ren dat , hoe klein de uitvaart
ook is, men veel belang hecht
aan het moment van herinneringen ophalen en van stilstaan bij het leven van een
geliefde.
Ook voor onze Low Budget
Uitvaart geldt: ‘wij hebben
alle tijd, als deze voor u even
stilstaat’.
Een Low Budget Uitvaart
kost € 2.850,-. Hiervoor heeft
u een complete uitvaart volgens onze voorwaarden.
Uitbreidingen op dit pakket
zijn altijd mogelijk.
Kijk op onze site voor meer
informatie.
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Waarom zou u voor ons kiezen?

De lijkwade

Een uitvaart verzorgen is een vak apart. Daar moet je gevoel voor hebben, maar ook kennis
van zaken mag niet ontbreken. Het is immers één van de dingen die niet over te doen zijn.
Daarom werken wij in alle rust, nemen we alle tijd die u nodig heeft om afscheid te kunnen
nemen van uw geliefde op de manier die u voor ogen heeft.

Nadat het in 1991 wettelijk kige doek van natuurlijke
mogelijk is geworden om in stoffen, die om het lichaam
Nederland begraven te wor- wordt gewikkeld. Een lijkwaden
zonder
de creëert een bijzondere
kist,
zien
sfeer rondom het afwe dat er
scheid nemen.
‘U mag ook
steeds
De vorm van het lizonder kist
vaker
chaam blijft zichtbaar
gekozen
en
de barrière tussen
begraven
wordt
de overledene en de
voor een
worden’
nabestaanden is minlijkwade om
der groot. Daardoor
een overledene
ontstaat er een groter geop te baren en te begraven voel van nabijheid en intimiof te cremeren.
teit.
Het wikkelen in een wade Er is ruimte voor persoonlijlijkt een nieuw verschijnsel ke rituelen, zoals het elke
maar in feite gaat het om dag een stukje verder sluiten
een eeuwenoud gebruik, van de wade.

Tijd is een
belangrijke
factor in
onze werkwijze.
Wij hebben en
nemen
alle tijd
die nodig
is om
de
uitvaart
vorm te
geven. In
tegenstelling tot andere uitvaartondernemingen hebben wij geen vaste uren
vastgesteld die nodig schijnen te zijn om een
uitvaart te verzorgen. De ene familie heeft
meer tijd nodig om hun wensen te ontdekken
en kenbaar te maken terwijl een andere familie precies weet wat ze willen.

‘Wij zijn
100%
zelfstandig’

Alle tijd die u vindt dat u nodig heeft.
Door onze werkwijze kunnen wij op een gegeven moment niet zeggen dat de beschikbare uren ‘op’ zijn en dat u extra moet betalen
omdat u teveel tijd van ons gevraagd heeft.

Nee, u bepaalt in principe de tijd die wij besteden aan de uitvaart.
De praktijk is dat wij met één uitvaart tegelijkertijd bezig zijn. Daarmee kunnen wij u garanderen dat wij alle tijd voor u hebben. Dat
wij alle tijd, die u nodig heeft, voor u hebben.
Daarnaast werken wij margevrij, dat wil zeggen dat wij geen winst maken op door ons
ingekochte producten en diensten.
Zelfstandig.
Wij werken 100% zelfstandig en zijn daardoor niet gebonden aan regeltjes die bij
bepaalde organisaties gelden. Wij kunnen
elke uitvaart geheel volgens de wensen van
de familie vormgeven. Dát maakt ons vrij
uniek. Immers: de meeste uitvaartverzorgers zijn in dienst van- of aangesloten bij
een landelijke organisatie.

welke in veel oude culturen
teruggevonden wordt. Over
de gehele wereld worden
lijkwaden gebruikt.
Een lijkwade is een rechthoe-

Een lijkwade kan dienen ter
vervanging van een kist. In
combinatie wordt er een
draagbaar gebruikt welke
zorgt voor ondersteuning
van het lichaam.

Na een crematie is het lang altijd niet duidelijk wat er met de as gaat gebeuren.
Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen voor het bijzetten van de urn in een urnenmuur, u kunt de as (laten) uitstrooien op zee of op een strooiveld.
U kunt de as ook mee naar huis nemen om daar een mooie plek te zoeken. Waar u ook voor kiest: maak de keuze bewust. Als de as
eenmaal is uitgestrooid kunt u deze nooit meer terugkrijgen. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een gedeelte van de as te
verstrooien en de rest van de as een andere bestemming te geven, bijvoorbeeld in een sieraad zoals hiernaast is afgebeeld. U kunt
het zelfs laten verwerken in een schilderij. Er zijn veel mogelijkheden, die u waarschijnlijk niet allemaal kent, neem daarom niet te snel
een beslissing, maar laat u voorlichten over de mogelijkheden. Wij hebben contact met veel bedrijven die zich hebben gespecialiseerd
in het produceren van assieraden, maar ook met getalenteerde kunstenaars voor bijvoorbeeld een zeer persoonlijke urn of sieraad.

Asbestemming

Natuurbegraafplaats Hillig Meer
Verscholen in de bossen nabij Eext ligt Natuurbegraafplaats Hillig Meer. De natuurbegraafplaats is
onderdeel van landgoed Heidehof, een prachtig
natuurgebied op de Drentse Hondsrug.
Hier kunnen mensen midden in de Drentse natuur
zelf een plek uitkiezen waar ze later begraven willen worden. Graven worden nooit geruimd en nabestaanden hoeven zich dus geen zorgen te maken over onderhoud of verlenging van
grafrechten.

Een plek kiezen bij Hillig Meer is
heel persoonlijk. Er is keuze uit jong en oud bos,
maar er zijn ook gebieden met een open karakter. Er is volop ruimte en er zit veel
ruimte tussen de graven. Iedereen is
welkom bij Hillig Meer, ongeacht
geloof of afkomst.

Duurzaam begraven
Natuurbegraven is de oudste en meest duurzame
manier van begraven. Bij Hillig Meer wordt begraven met respect voor de overledene en respect
voor de natuur. Er wordt
gekozen voor natuurlijk
afbreekbare materialen.
De overledene wordt gekleed in natuurlijk materiaal zoals katoen, linnen
of zijde. Ook de kist,
lijkwade, urn of mand is
gemaakt van ecologische materialen. Het
graf gaat hier weer in de
natuur op. Je vindt dan ook geen traditionele
grafmonumenten. Graven worden hier gemarkeerd met een vergankelijk monument: een boomschijf met inscriptie.

www.blijvendherinneren.nl

Alle ruimte voor persoonlijke invulling
Bij Hillig Meer heeft u veel vrijheid om een persoonlijke invulling te geven aan de afscheidsceremonie en laatste rustplaats. Op de grens van het
oude en nieuwe bos is een prachtige plek, de boskapel. Omringd door oude Douglassparren, is dit
een bijzondere plaats voor een ceremonie. Ook
kunt u kiezen voor een plechtigheid in het ecologisch gebouwde ontvangsthuis. Vanuit het
ontvangsthuis heeft u
een prachtig uitzicht
over de natuur.
Rondleiding
Wilt u de natuurbegraafplaats zelf eens
komen bekijken?
Elke eerste en derde
zondag van de maand start
een rondleiding om 14:00.
Voor een persoonlijke afspraak of rondleiding kunt u
contact opnemen via 0592-260944.
Meer informatie is te vinden op www.hilligmeer.nl

Eeuwig grafrecht
De natuur staat voorop bij Hillig
Meer. Met het reserveren van
een graf draagt u bij aan
natuurbehoud voor toekomstige generaties.
De tarieven voor een
graf bij Hillig Meer zijn
in verhouding vaak
lager dan op een traditionele begraafplaats.
Na het kiezen van een
ruime plek op de natuurbegraafplaats betaalt u eenmalig een bedrag. Er zijn geen kosten
voor verlenging van het grafrecht of
onderhoudskosten. Het eenmalige bedrag wat u
betaalt geeft u eeuwig grafrecht. De natuur zorgt
vervolgens voor het onderhoud.

‘In alle
opzichten een
groene uitvaart’

Bijzonder oude begraafplaats
Het natuurgebied kent een rijke
traditie van begraven. Zo zijn er
zeven grafheuvels van 5000 jaar
oud op het terrein. De vondst van
een natuurgraf met daarin een
moeder en kind was vijf jaar geleden
voor de oprichters dan ook de inspiratie voor het ontstaan van de natuurbegraafplaats. De opbrengsten van de natuurbegraafplaats komen ten goede aan het natuurbeheer op het hele landgoed. En dankzij het eeuwig
grafrecht wordt het bos voor altijd beschermd.
VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
‘omdat wij weten hoe het voelt’
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Laatste wensenboekje
Veel mensen hebben een lievelingslied of een gedicht waar ze veel steun uit
halen en wat veel voor hen betekent.
Wat zou het dan mooi zijn dat dit lied of gedicht op
hun uitvaart gezongen of gehoord kan worden. U
kunt dit aangeven, samen met andere wensen in
ons ‘laatste wensenboekje’. Dit boekje kunt u gratis
bij ons aanvragen. U kunt in dit boekje uw wensen
aangeven betreffende alle aspecten over uw uitvaart: van de kaart tot de kist, van de bloemen tot
het grafmonument of de asbestemming.
Uw wensen kunt u altijd aanpassen, immers:
door de jaren heen kunt u andere wensen hebben, niets ligt vast maar het staat wel op papier.
U bent hierdoor de regisseur van uw eigen uitvaart.

Online uitvaart
Heeft u familie in het buitenland wonen?
Een broer of zus die voor het leven naar Canada zijn gegaan? Vaak zijn deze
familieleden niet meer in staat om naar Nederland te komen voor de uitvaart
van een broer of zus.
Daarom bestaat er de mogelijkheid om de afscheidsdienst op DVD te laten opnemen en later naar uw familie te sturen, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om de afscheidsdienst live te streamen. Op deze manier kan de familie die
waar dan ook ter wereld is, toch gelijker tijd met de familie in Nederland afscheid nemen.
Zo zijn ze toch, zij het op afstand, aanwezig op de uitvaart van hun geliefde.

U bent 100% vrij in de keuze van een uitvaartverzorger.
Deze keuze staat helemaal los van de verzekering die u heeft en omdat
wij margevrij werken, zijn wij vaak voordeliger dan andere uitvaartverzorgers. Zelfs als u bij uw verzekeraar korting krijgt op de nota.

Rouwbloemwerk
Het lijkt soms zo vanzelfsprekend.
Bloemen bij een uitvaart. Variërend
van een aantal losse bloemen op
een kist of baar, tot complete kistbedekkingen. Maar wat zeggen
bloemen wat woorden niet kunnen?
We vragen het aan Bernhardus
Annen van BenFleuri uit Hoogeveen. ‘Bloemen zijn emotie. Ze
leven, geven geur en ook
kleur. Ze staan symbool voor
zowel schoonheid als vergankelijkheid. Net als in het echte leven.
Daarom passen bloemen zo goed bij
een uitvaart.’
Toch komt daar nog
heel wat bij kijken.
‘Inderdaad,
we
kiezen
niet zomaar
bepaalde
soorten
bloemen,
maar juist de
bloemen die bij
de uitvaart van
deze persoon passen. Dat is belangrijk. Bij
bijvoorbeeld een dame die gesteld
was op schoonheid in kleine dingen

past geen grof gemaakt rouwarrangement, maar iets fijns met mooie rozen.
Bij een natuurliefhebber past een arrangement met een natuurlijke uitstraling en met
materialen uit
het
seizoen.
Dat komt heel
nauwkeurig.
Daarom vind ik
een gesprek om
meer over de
overledene en de
nabestaanden te
weten te komen
erg belangrijk. Door
deze gesprek- ken kun je zo goed
mogelijk aansluiten bij de wensen die
bestaan. En daar gaan we ver
in.

‘We komen
indien gewenst
bij de mensen
thuis’

Wij hebben goede contacten met
3D Memory. Willemien van der
Meulen maakt mooie, persoonlijke
herinneringsbeelden. Misschien is
dit concept voor u nog niet helemaal bekend vandaar dat we u
graag een nadere introductie geven.
Bodycasting is een methode waarbij van hoogwaardige kwaliteit herinneringsbeelden worden gemaakt van
mensen. Vaak van de
handen. Wij hebben
allemaal wel eens in
gips een handafdruk
gemaakt, eigenlijk is dat
bij Bodycasting hetzelfde,
maar dan van duurzamer materiaal. In tegenstelling tot gips worden
de beelden van 3D Memory gemaakt van een hoogwaardig acrylhars. Acrylhars blijft jaren goed.
Gips is veel kwetsbaarder
waardoor gips minder geschikt
is voor het maken van een
herinneringsbeeld.
Daarnaast is een beeld van 3D
Bodycasting zeer gedetailleerd, iedere huidplooi is
zichtbaar - zelfs ringen zijn
zeer gedetailleerd zichtbaar.

letterlijk tastbaar.
3D Memory maakt met hun bodycast methode een beeld wat tastbaar is en blijft. Door de jaren heen
zal het beeld een steeds meer emotionele waarde krijgen.
Al bij een naderend afscheid kan het
maken van een beeld,
een troost zijn. Op
dat moment en
ook zeker later
als degene is
overleden.
Dit is dan
meestal een
handenbeeld.

‘Bodycasting
is een afdruk
van jezelf’

Ook kunt u uw wensen aangeven op een formulier op onze website:
www.vanderwendenuitvaartzorg.nl/uitvaartwensen

Bloemen zeggen wat woorden niet
kunnen vertellen.

Een tastbaar aandenken

Bodycasting is een afdruk
van jezelf.
Een
van de
verdrietige
dingen
na
het
overlijden
van een
dierbare is
dat je hem
of
haar
nooit meer
kunt aanraken. Eigenlijk
wil je je
geliefde nooit loslaten, maar je
moet wel… Een 3D Memory beeld is
een zeer persoonlijke manier van
‘vasthouden’.
Met een 3D Memory beeld blijft uw
geliefde voor altijd bij u en is ook

Waarom
de
handen?
Handen zijn zo persoonlijk. Ze hebben je gevoed, getroost, voor je gewerkt…
Een handenbeeld drukt een band
van verbondenheid uit. Of u nu de
ouder of

het
kind
bent
of
een
geliefde, iedereen
put troost uit een beeld dat zo’n
natuurgetrouwe herinnering aan uw
geliefde is.
Ook is het mogelijk om van het
handenbeeld een mini-urn te
maken. Een deel van de as kan
in het handenbeeld verwerkt
worden - een persoonlijker
asbestemming is bijna niet
voor te stellen.
Bodycasting is maatwerk,
geen beeld is hetzelfde. Dat
maakt dit concept en daarmee het resultaat juist zo
uniek. Ook de afwerking kan naar
uw wens gedaan worden, zoals
kleur en sokkel.
Neem gerust contact met Willemien
op, zij geeft u graag meer informatie.
Op haar Facebookpagina kunt u haar
kunstwerken bewonderen.

3D Memory | Zwartschaap 32 | 7934 PC Stuifzand
Telefoon: 06 16322253
Facebook:
Willemien Handenbeelden Stuifzand Drenthe

We komen indien gewenst bij de mensen
thuis en het is zelfs
mogelijk dat nabestaanden met hulp
zelf het arrangement
maken! Dat blijkt ook
nog eens een vorm van
rouwverwerking te zijn.
Het kan allemaal.

En de prijs? Die valt bij ons zeker mee.’ besluit Annen enthousiast.

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
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Meer ruimte en minder spullen
Wat verzamelt een mens allemaal in zijn leven!
Herinneringen ophalen en er verDat laat je, op een bepaald moment, dus allemaal volgens een beslissing over nena!
men.
Die mooie vaas, rouw- en trouwkaarten, losse foto’s, oude administratie, de hobbymaterialen van
vroeger, de rommellade,
oma’s mooie servies, de
stapel tafelkleden, de
doos liefdesbrieven
en correspondentie,
medische
gegevens,
de
knutselwerkjes,
oude schoolboeken,
gereedschap…

‘Begin als je
nog fit bent
van lijf en
geest!’

Wie gaat daar voor
zorgen, wanneer je dat
zelf niet meer kunt door afnemende krachten, mindere helderheid van geest
of overlijden.
Wil je dat je spullen terecht komen bij iemand die er
ook waarde aan hecht of kan alles, onuitgezocht,
naar de kringloop of de opkoper?

Meer ruimte en minder spullen
maken het leven gemakkelijker
en eenvoudiger. Bovendien zadel
je nabestaanden niet op met het
uitzoeken van jouw spullen en
paperassen.
Begin als je nog fit bent van
lijf en geest! Je weet immers nooit wanneer je niet
meer voor je eigen spullen
kunt zorgen. Een prettig
opgeruimd huis is altijd fijn!
Info
Professional Organizers Leni
van Noord en Lies Mulder organiseren cursussen over dit onderwerp, zie hiervoor de websites
www.deontluikenderoos.nl en
www.liesmulder.nl.

Het is ook mogelijk om samen met
één van ons naar je situatie te
Op tijd
kijken en te bespreken hoe je dit
Hoe fijn zou het zijn om tijdig en op een aandachti- persoonlijke traject zou kunnen
ge manier, eens door al die spullen heen te gaan? In aanpakken.
je eigen tempo, op je eigen tijd, door jouw levensgeschiedenis, maar wel óp tijd!
ten van crematie of begrafenis. Maar vaak valt er ook
een inkomen weg en wanneer er sprake is van een
hypotheek waarvan de kosten gewoon doorlopen,
dan is ook na een (onverwacht) overlijden, de financiële pijn minder groot, wanneer hier een verzekering voor is afgesloten.

Vroege bewustwording

VIER HET LEVEN MAAR DENK OOK NA OVER JE AFSCHEID
Bij Henk Mulderij Financieel Advieskantoor
staan we nuchter in het leven en de enige zekerheid die we hebben is cliché, maar waar: We gaan
een keer dood.
Hoe je ‘t ook wendt of keert, wij zijn allemaal onderweg naar een dag waarop we de ogen definitief sluiten. Een zeker gegeven maar (gelukkig) meestal een
onzeker moment. Zo gebeurt het dat je om tafel zit
met een enthousiaste jonge ondernemer met grootse
plannen en een maand later is ‘ie er niet meer. Keihard, maar helaas waar.
Als financieel adviseur zijn wij er, om zowel onze
particuliere als zakelijke klanten te adviseren over
risico’s waar ze soms liever niet eens aan denken,
maar die je een hoop financiële ellende kunnen besparen wanneer je ze wel hebt verzekerd. Er zijn
verschillende verzekeringen die de financiële risico's
kunnen afdekken of beperken.
Een uitvaart kun je zo sober houden of zo exclusief
maken als je zelf wilt. Maar een gemiddelde uitvaart
kost toch al gauw zo rond de € 8.000,00 en hangt
mede af van de vraag of er voor een begrafenis of
een crematie wordt gekozen. De kosten hangen ook
nogal eens af van de gemeente waar je na overlijden
wordt begraven (grafrechten). Je kunt zelf geld voor
een uitvaart reserveren of je sluit een uitvaartverzekering af.

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
‘omdat wij weten hoe het voelt’

Kapitaal- of naturaverzekering
Natuurlijk adviseren wij je graag over de diverse
mogelijkheden die er zijn voor een uitvaartverzekering. Wij bemiddelen in principe alleen bij uitvaartverzekeringen die een vrij besteedbaar bedrag uitkeren; de zogenaamde kapitaalverzekering. Er is ook
de naturaverzekering en daarbij heb je niet altijd de
vrijheid om specifieke wensen met betrekking tot de
uitvaart aan te geven. Bij de kapitaalverzekeringen
komt er een bedrag tot uitkering na overlijden, waarmee je zelf alles kunt regelen en bepalen.

Hij was ruim tachtig, zij vijfentwintig en
haar zoontje nog geen drie
Een maandagochtend in oktober. Jasmijn logeert bij
haar grootouders met haar zoontje Jef. Haar oma was
al lange tijd bedlegerig en werd minder en minder.
Jasmijn leefde gescheiden van de vader van haar
zoontje. Opa zou hen na het weekend naar het huis
van haar moeder (zijn dochter) brengen. Ze kwamen
er nooit aan. Slecht zicht vanwege dichte mist, een
scherpe bocht, een enorm landbouwvoertuig en een
vrachtwagen. De inzittenden van de personenauto
waren kansloos. Onvoorstelbaar, maar helaas komt
het voor. Het lijdt geen twijfel dat een overlijden
naast de directe kosten dikwijls indirecte kosten met
zich meebrengt. De directe kosten betreffen de kos-

Zeker als je (nog) jong bent is de dood statistisch
gezien een ‘ver van je bed show’. Ook is het nog
altijd een beladen onderwerp waar we liever niet bij
stilstaan of nauwelijks over praten. Toch lijkt het
maar al te vaak dat erover nadenken een goede zaak
is en die bewustwording willen we blijven benadrukken. Natuurlijk, het is ons werk en dus ons brood.
Daarom willen we er jong en oud van doordringen
dat een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering geen overbodige luxe is. Hoe jonger je
ermee begint, hoe lager de premie. Want je kunt het
zelf bedenken, verzekeraars hebben uit statistische
berekening hun premies vastgesteld en die zijn nu
eenmaal lager wanneer je jong(er) bent.

Uitkering ineens of erfrente
Bij een overlijdensriscoverzekering is een uitkering
ineens een mogelijkheid, bijvoorbeeld bij een hypotheek. De hypotheek kan dan worden afgelost na
overlijden van een van de partners, waardoor de
maandlasten voor de overblijvende partner lager uitvallen. Maar deze verzekering kan ook als een soort
nabestaandenverzekering worden afgesloten. Zo’n
verzekering zal periodiek een bedrag uitkeren. Een
soort buffer dus, wanneer een van de partners wegvalt. Wij helpen je graag om de verzekering te kiezen
die aansluit op jouw wensen en die het beste past bij
jouw persoonlijke omstandigheden. Je bent van harte
welkom op ons kantoor maar als het jou beter past,
komen we ook graag naar je toe voor het beste advies.
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‘Wij hebben alle tijd als deze voor u even stilstaat’

Reacties op ons werk
Op onze website worden regelmatig reacties
geplaats op uitvaarten die wij hebben mogen
verzorgen. Hier een greep uit de reacties, op
onze website zijn de meer reacties te lezen.
‘Je hoeft je nergens zorgen over te maken’
‘Met deze woorden kwamen René en Magda bij
ons binnen om de uitvaart te verzorgen van mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder en oma.
En wat hebben ze die woorden waargemaakt.’
‘Vooral doordat jullie goed luisterden naar onze
wensen is de uitvaart 100% volgens onze en
volgens de wens van moeder
uitgevoerd! Nogmaals hartelijk dank.‘
‘Jullie zorg is van onschatbare waarde en draagt
bij aan een mooi en waardig
afscheid, zoals iedereen dat verdient.‘

‘Mede door de manier waarop René en Magda
ons hebben geholpen kunnen we terugkijken op
het mooist mogelijke afscheid en dat helpt ons
enorm om het overlijden van onze moeder een
plaatsje te geven en met fijne herinneringen
verder te gaan.‘

Lichte balseming
Op zaterdag 8 februari overleed onze lieve papa.
Zijn gezondheid was al jaren slecht, maar dit
kwam toch nog heel onverwacht.
Onze lieve vader, die ik elke dag zag. Eigenlijk mijn
derde kind moest ik nu loslaten, dat was moeilijk.
Wij wilden papa in zijn eigen kamer in het
verzorgingstehuis houden. Niet in een
koeling in een mortuarium, dat was namelijk zijn grootste angst.

Wat maken René en Magda van der Wenden dit meer dan waar.
Een aantal jaren geleden waren we op een uitvaartbeurs. We kwamen in gesprek met René en Magda. Wij
hadden een aantal vragen, omdat er onvrede was ontstaan bij het overlijden en de laatste zorg rondom onze
vader. Het gesprek met René en Magda was zeer verhelderend. Wat ons opviel was hun persoonlijke
benadering, openheid, maar ook de transparantie waarin ze ons meenamen in de wereld rondom het overlijden en begraven. Er was veel meer
mogelijk dan we ooit hadden kunnen bedenken.
Ruim drie maanden geleden is onze moeder ziek geworden en zij wilde
haar uitvaart regelen en gaf aan dit te willen laten verzorgen door Van
der Wenden Uitvaartzorg. Samen met René heeft ze haar wensen
doorgenomen.
Na haar overlijden wisten René en Magda ons door de droevige tijd
heen te leiden. Ze namen alle tijd voor onze gevoelens en emoties.
Betrokken een ieder die wilde bij de laatste zorg. Doordat onze
moeder een lichte balseming heeft gehad (thanatopraxie) kon ze
thuis op haar eigen bed opgebaard liggen zonder koeling; voor ons
zo waardevol om haar deze dagen nog zo dicht om ons heen te
kunnen hebben, en haar te kunnen aanraken.
Magda nam ons mee in de dagelijkse zorg, dat deed zij op een mooie en liefdevolle manier. Bijzonder was het om te zien hoe ze een jong kleinkind wisten te betrekken bij afscheid en begraven. Ze luisterden, volgden hem, gaven hem een rol, voor hem een onvergetelijke positieve ervaring.
Door hun warme persoonlijkheid, goede samenwerking en deskundigheid waarin ze oog hebben voor detail,
kunnen wij terugkijken op een prachtige waardige afscheidsdienst: een dienst met een gouden rand, die zo bij
onze moeder paste. Voor ons van onschatbare waarde!
René en Magda: jullie waren ons tot grote steun in een verdrietige, kwetsbare tijd. Op natuurlijke manier hebben jullie ons begeleid met een lach en een traan. Jullie kwamen afspraken na, wisten op een eigentijdse manier de uitvaart te regelen waarin alles mogelijk was!
Dank jullie wel voor een - voor ons - dierbare herinnering.
Familie Smit
Pauline vertelde dat het 1,5 à 2 uur zou duren en
dat ze ons zou bellen als ze klaar was. Ik had er ook
geen moeite mee om papa daar alleen te laten. Hij
was in heel goede en lieve handen.
Papa zag er slecht uit toen hij was overleden. Diepliggende ogen, zwarte plekken overal. Zijn mond
was erg ingevallen. Eigenlijk was hij niet meer onze
papa. Na even naar huis geweest te zijn, werden
we gebeld. We konden weer naar papa, het
was klaar. We gingen naar zijn kamer.
Daar lag hij. Wat een mooi gezicht.
‘Wauw’, zei ik, ‘hij is weer papa
zoals hij was, ongelofelijk!’
Zijn handen prachtig, geen ingevallen ogen meer, hij lachte
zelfs een beetje. Niet steenkoud, hij voelde gewoon zoals hij
was. Die enorm opgezette buik
was weg. Hij was zo om aan te raken. Onvoorstelbaar dat dit kan. Je
denkt dat het alleen voor belangrijke mensen is
zoals het koningshuis.
Maar nu
was onze papa zo
mooi gebalsemd. Papa werd weer zoals
hij was. Dit was ook
het eerste dat onze
kinderen
zeiden:
‘opa lacht, hij is
echt opa!’

‘Papa werd
weer zoals hij
was’

Er werd ons door de uitvaartverzorger
een keuze geboden van opbaren met
een koeling of opbaren zonder koeling.
Er werd verteld dat papa gewoon thuis
kon blijven, zonder koeling. Wat een opluchting! Na korte tijd kwamen Pauline en
Hans binnen met twee koffertjes, geen enge apparaten. We praatten wat en vertelden over papa.
Het voelde meteen goed, heel warm, niets klinisch
of eng, heel menselijk.

Meerval 21
7908 WT Hoogeveen
06 373 222 85
24 uur per dag bereikbaar
Wat te doen bij een overlijden?
• Neem contact op met een arts. Deze stelt
een verklaring van overlijden op. Ga na of er
een testament of donorcodicil is. Als er een
donorcodicil is, geef dit dan door aan de arts
en aan Van der Wenden Uitvaartzorg.
• Neem de rust en tijd om afscheid te nemen
voordat u ons belt. Niet alles hoeft in een
paar uur geregeld te worden, behalve als er
sprake is van een donorcodicil.
• Neem contact op met een uitvaartverzorger.
U kunt ons bellen:
Van der Wenden Uitvaartzorg: 06 373 222 85
• Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is. Dit kan belangrijk zijn om inzicht te
krijgen met welk budget er rekening moet
worden gehouden.

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
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Door de balseming hebben wij
en onze kinderen
al die dagen direct contact met
papa
kunnen
houden, door te
aaien en te voelen. Zo hebben wij op een goede manier afscheid kunnen
nemen van onze o zo dierbare papa en opa!
Pauline, Hans en Rick zijn gediplomeerde thanatopracteurs. Dit houdt in dat zij de opleiding Thanatopraxie, de officiële term voor lichte balseming, met
succes hebben afgerond. Sindsdien verzorgen zij
behandelingen door heel het land op elke gewenste
locatie. Zo kan de behandeling plaatsvinden in een
mortuarium, uitvaartcentrum, maar ook gewoon bij
u thuis. Zij beschikken over alle benodigde materialen en werken met verschillende vloeistoffen waaronder ook de formaldehyde-vrije producten. Al de

vloeistoffen die worden gebruikt zijn volledig biologisch afbreekbaar en vormen geen belasting voor
het milieu. Dit heeft tot gevolg dat er na een lichte
balseming door ons ook op een natuurbegraafplaats
begraven mag worden.
Wat houdt dat nu eigenlijk in, zo’n lichte balseming?
Na een lichte balseming wordt het ontbindingsproces tijdelijk stilgezet. De behandeling is het beste
uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van
een nierdialyse. Daarbij wordt het bloed buiten het
lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het
lichaam gebracht. Bij een lichte balseming wordt in
plaats van het schone bloed een balsemvloeistof
teruggebracht die de ontbinding tijdelijk stillegt.
Dit wordt gedaan door middel van een kleine incisie in de hals en een gaatje in de buik. Hierdoor is
het mogelijk om de overledene op te baren zonder
koeling. Dit kan zelfs bij hoge temperaturen. Op
deze manier is het mogelijk voor nabestaanden om
afscheid te nemen in een warme omgeving bij kamertemperatuur en zonder het hinderlijke gebrom
van een airco en koeling. Bovendien kunnen
de nabestaanden na een
lichte balseming zelf de
plaats en de
houding kiezen waarin de
overledene
wordt
opgebaard.
Een lichte balseming heeft ook
cosmetische
voordelen. Soms
is het lichaam na
het
overlijden
blauw
verkleurd
wat voor
een naar aangezicht zorgt. Door een lichte balseming kan de
kleur weer verbeteren zodat het toch mogelijk is
om de overledene zichtbaar op te baren.
Is een dergelijke behandeling wel betaalbaar voor
de gemiddelde Nederlander?
De kosten van een lichte balseming zijn ongeveer
gelijk aan de kosten van koeling en worden vergoed uit verzekering.
WWW.HQ-THANATOPRAXIE.NL
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Bent u lid van een vereniging of kerk en wilt u
een avond organiseren met als thema de uitvaart?
Gelukkig is er tegenwoordig steeds meer aandacht
voor uitvaarten. Er wordt ook steeds makkelijker
over gesproken.
En dat komt niet in de laatste plaats door ervaringen die men heeft tijdens andere uitvaarten.

begeleiding nadenken over de vormgeving van een
rouwkaart of over de invulling van uw uitvaartceremonie. Of wat denkt u van de betekenis van bloemen rondom een uitvaart?

Er is ook veel belangstelling om meer te weten te
Wij komen graag bij u langs om over ons werk te komen over bijvoorbeeld thanatopraxie of persoonvertellen. Er zijn verschillende vormen denkbaar: lijke hulp op maat.
van spreekbeurt tot workshop samen met één van Informeer gerust naar de mogelijkheden!
onze relaties.
Bel ons voor meer informatie of voor een afspraak:
Zo kunt u zelf een in memoriam schrijven of onder 06 373 222 85.

Spreken tijdens een uitvaart
Gesproken woorden tijdens een uitvaart zijn vaak
indrukwekkend. Horen wie de overledene precies
was, hoe diens leven is verlopen, anekdotes, herinneringen. Iedereen die bij de uitvaart aanwezig
is zal de overledene herinneren zoals hij of zij
diegene heeft gekend.
Maar wanneer een
den zijn

met u haalt zij herinneringen op. Vaak met een lach
en een traan. Ze schrijft met zorg en
aandacht een tekst en bekijkt
wat u ervan vindt. De tekst
wordt daar waar nodig
aangepast en ze denkt
eventueel met u mee
wat passende muziek
zou kunnen zijn of andere waardevolle rituelen.

‘Juliette geeft
rust in een
hectische tijd’

dierbare is overlede dagen erna
hectisch
en
druk. Dan nog
een toespraak
te moeten schrijven, kiezen uit al
die mooie herinneringen valt niet
mee. Laat staan
het voordragen.
U bent geëmotioneerd, ziet er
tegen op.

Als spreker zal Juliette
van der Heide voor een stukje rust
te zorgen. U kunt het aan haar overlaten. Samen

Zo komt u samen tot een
mooi, passend en respectvol geheel. Een plechtigheid
passend bij de persoon die is
overleden, maar ook passend bij u en andere nabestaanden. Een nieuwe herinnering.
En daar kunt u weer verder mee.
Wilt u zelf de regie in handen houden bij uw eigen
uitvaart? Bent u ziek of wilt u er gewoon eens over
praten. Ook hierin kan Juliette iets voor u betekenen.
Belt u gerust voor het maken van een vrijblijvende
afspraak: 06-40984953

Grafrust
In Nederland geldt een wettelijke grafrust van
10 jaar. Binnen deze periode moet een graf
onberoerd blijven.
De wettelijke grafrust houdt in dat er bij een
begrafenis voor minimaal 10 jaar grafrechten
betaald moeten worden. U koopt dan dus de
rechten op het gebruik van het graf - in de
meeste gevallen niet het graf zelf. Het graf blijft
eigendom van de eigenaar van de begraafplaats
(meestal de gemeente), de rechten zijn van u.
Vaak kunt u ook voor een langere tijd de rechten kopen, meestal in blokken van 10 jaar.
De wettelijke termijn voor grafrust houdt ook in
dat als een tweede overledene binnen 10 jaar na
de eerste overledene in hetzelfde graf wordt
begraven, dat vanaf het moment dat de tweede
in het graf komt, de termijn van 10 jaar opnieuw
ingaat. Dus als de eerste overleden 6 jaar geleden is begraven, dan moet er opnieuw 6 jaar
bijgekocht worden om aan de wettelijke termijn
van 10 jaar te voldoen.
Na de periode waarvoor u de grafrechten heeft
gekocht, heeft u de keus om opnieuw grafrechten te kopen of u kunt er voor kiezen om de
rechten terug te geven aan de eigenaar van de
begraafplaats.
Als u de rechten terug geeft aan de eigenaar
van de begraafplaats, mag een graf geruimd
worden. Dit gebeurt na overleg met de familie.
In enkele gevallen zijn de rechthebbenden niet
meer te achterhalen en zal de eigenaar van de
begraafplaats uiteindelijk het graf mogen ruimen. Bij het ruimen van een graf worden de
stoffelijke resten in een verzamelgraf gelegd.
Als u kiest voor een algemeen graf, dan hoeft u
geen grafrechten te kopen, maar dan is er na de
wettelijke termijn van 10 jaar ook geen gelegenheid om deze periode te verlengen. De rechten
liggen immers bij de eigenaar van de begraafplaats - meestal de gemeente.

Een uitvaartreportage - een grote steun voor nabestaanden
Het laatste afscheid brengt vaak veel verdriet
met zich mee, waardoor een groot deel van de
uitvaart langs de nabestaanden heen gaat. Het
later terug kunnen zien van de uitvaartreportage
op video kan voor hen dan
zeer
waardevol
zijn.
Arthur Ike maakt al
27 jaar uitvaartreportages met zijn
bedrijf AR Video.
‘Het terugkijken van
een uitvaart kan voor
veel mensen een
enorme
steun zijn. De bloemstukken met lieve woorden,
de rouwkaart, de buurman op de vijfde rij, de
speeches; alles wat niet gezien of juist vergeten
is, wordt nu een tastbare herinnering.’ Het is
meer dan de webcam opname van het uitvaartcentrum. Ook het vertrek thuis en de condolean-

ce kunnen worden gefilmd. ‘Met een professionele uitvaartreportage worden alle belangrijke momenten passend in beeld gebracht.’
Een bijzonder geschenk
Een uitvaartreportage kan ook houvast zijn
voor kinderen die een ouder verliezen en nog
niet beseffen wat er precies gebeurt. Of voor
nabestaanden die door omstandigheden
niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn,
bijvoorbeeld omdat ze in het ziekenhuis
liggen of in het buitenland wonen.
Naast de uitvaartreportage is er nóg een
oplossing om ervoor te zorgen dat nabestaanden
toch de uitvaart kunnen meemaken; een
livestream. Hierdoor kan overal ter wereld meegekeken worden.
Compleet veilig, er blijven geen beelden achter
op het internet. ‘Afgelopen zomer heb ik onder
andere de uitvaart van een achtjarig meisje uitge-

zonden, zodat haar klasgenootjes en familieleden die op vakantie waren ook mee konden kijken. Het was heel bijzonder om dit voor hen te
mogen verzorgen.’
Respectvol en onopvallend
Uiteraard wordt een uitvaartreportage zo respectvol en onopvallend mogelijk vastgelegd. Arthur
beschikt zelfs over een drone, waardoor er op afstand een mooi overzicht van bijvoorbeeld het
graf gemaakt kan worden. ‘Onlangs werd een
vrouw die honderd was geworden door zes van
haar kinderen, waarvan de oudste 75 jaar, de kerk
in- en uitgedragen. De video hiervan is voor hen nu
een waardevol familiedocument.’

AR Video | Regge 10 | Veenendaal | 06 - 54994036 | www.terugkijkenopeenpassendafscheid.nl | info@arvideo.nl
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Persoonlijke hulp op maat
Mevrouw Kroon vertelt: ‘Voordat mijn man overleed hebben we samen met René en Magda van der Wenden
een fijn gesprek gehad, waarbij mijn man de wensen
voor zijn uitvaart bekend heeft gemaakt. Alles wat
hij vroeg kon uitgevoerd worden. Dat gaf rust.
Toen mijn man overleed heb ik direct gebeld met
René en hij was er meteen. Al pratende blijkt dan
toch dat er nog veel te doen is en ik verwachtte
ook een behoorlijke aanloop aan huis. René heeft
toen geregeld dat er een dame van Nannys & Grannys
kwam voor wat huishoudelijk werk en de boodschappen. Ik vond dat fijn, iemand die iets doet en geen aandacht

vraagt. Zij is tijdens de uitvaart ook in ons huis geweest, zodat het huis niet leeg
was. Toen we thuis kwamen na de begrafenis stond er een heerlijke pan soep
klaar en was het huis opgeruimd. Al met al een zeer prettige ervaring, ook voor
de kinderen.’
Meneer Groijter heeft de volgende ervaring:
‘Mijn vrouw kreeg de diagnose
Alzheimer. Ik heb beloofd voor
haar te zorgen tot het eind en dat
heb ik gedaan. Met het verergeren van de ziekte bleef ik steeds
meer thuis en op een gegeven
moment kwam ik de deur niet
meer uit.
Na haar overlijden kwam de vraag:
Wat nu? Hoe pak ik dit aan? Met iemand van Nannys & Grannys heb ik
over het verdriet en gemis kunnen
praten en op den duur zijn we er samen op uitgegaan. Ik wilde wel gaan
biljarten - maar die eerste stap, het
alleen binnenkomen, daar zag ik
tegenop. Inmiddels spreken we elkaar nog zo af en toe om bij te praten. Het gaat goed met mij maar zonder

‘De eerste
stap, daar zag
ik tegenop’
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de steun van de dame van Nannys & Grannys had het vast veel
langer geduurd om weer plezier
te hebben in het leven.’
Nannys & Grannys bieden persoonlijke hulp op maat. Een nanny is er voor gezelligheid in- en
buitenshuis, kan zaken voor u
regelen en kan uw huis schoonhouden. Samen met haar kunt u
naar afspraken toe, een spelletje
doen, fietsen, wandelen.
Ook vervanging van de mantelzorger is mogelijk.
Kortom, wat u maar wenst.
Om gebruik te maken van hun
diensten hebt u geen indicatie
nodig, zo houdt u zelf de regie.
Neemt u gerust eens contact
met hen op voor meer informatie.
ROUWZEGEL
THANATOPRAXIE
THUISOPBARING
UITVAARTCEREMONIE
UITVAARTKIST
UITVAARTLEIDERS
URN
VOORBESPREKING
WAKE
WEDUWE

Vrije keuze uitvaartverzorger
Er zijn in Nederland veel uitvaartondernemingen.
Weet u dat u vrij bent om te kiezen welke uitvaartondernemer de uitvaart verzorgt? Waar u
ook verzekerd bent.
Vaak wordt - ten onrechte - gedacht
dat u door uw uitvaartverzekering
‘vastzit’ aan de verzekeraar waar u
de verzekering hebt afgesloten.
Dat is niet zo. Er zijn mensen die
verschillende uitvaartverzekeringen
hebben: wie zou dan voor hen de
uitvaart moeten verzorgen?
Een uitvaart is een zeer persoonlijke
zaak en daarom wilt u een uitvaartondernemer die de uitvaart verzorgt zoals u die
voor ogen heeft. En dat willen wij ook. Wij zijn er
speciaal op gericht om de uitvaart te organiseren
zoals u dat wilt. Of u nu al in uw leven heeft aangegeven hoe uw uitvaart vormgegeven moet worden
of dat u het aan uw nabestaanden overlaat. Omdat
wij een kleine, zelfstandige uitvaartonderneming

zijn en geheel onafhankelijk, kunnen wij u de uitvaart garanderen zoals u die wenst. Doordat wij
margevrij werken (dus niets verdienen
aan ingekochte goederen en diensten) zijn wij niet gebonden aan
één leverancier. Onze onafhankelijkheid is in uw voordeel.

‘Waar u ook
verzekerd
bent’

VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
‘omdat wij weten hoe het voelt’

Nu kan het zijn dat uw verzekeraar u ‘extra voordeel’ aanbiedt
als u door hen de uitvaart laat
verzorgen. U mag dan bijvoorbeeld 10% meer besteden of u
krijgt 20% korting op de eindfactuur. Dit voordeel is beperkt. Door
onze werkwijze ‘verdient’ u de genoemde
korting of extra besteding al snel terug. Laat het
genoemde voordeel u daarom dan ook niet beperken in de keuze van de uitvaartverzorger.
U kunt altijd bij ons een begroting aanvragen zodat u
kunt zien wat het genoemde voordeel van uw verzekeraar echt waard is.

Als u deze puzzel heeft opgelost
vormen de overgebleven letters een
zin.
U kunt uw oplossing sturen naar
info@vanderwendenuitvaartzorg.nl
voorzien van uw naam, adres en
telefoonnummer.
Onder de goede inzenders zullen wij
een VVV cadeaubon verloten.

uwUitvaartkrant is een uitgave van
VAN DER WENDEN UITVAARTZORG
te Hoogeveen.
www.vanderwendenuitvaartzorg.nl
info@vanderwendenuitvaartzorg.nl
vanderwenden.uitvaartzorg
KvK Noord Nederland: 55914551
Voor het melden van een overlijden
zijn wij 24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer:

06 373 222 85
b.g.g. 0528 - 265767
MEERVAL 21 | 7908 WT HOOGEVEEN
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door
middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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