
Deze keer is het 
informatieboekje bijzonder 
informatief !! 
Ik laat jullie kennis maken 
met meer dan zeventig 
gepassioneerde 
mensen en bedrijven. 

Deze mensen zullen zich op 
16 juni presenteren op de 
uitvaartbeurs in de 
Grote Kerk Alkmaar. 
Allen zijn zij werkzaam 
rondom het sterven, het 
rouwen of de uitvaart. 

Er zijn mensen, die zich al 
jarenlang voor hun 
medemens inzetten in de 
moeilijkste fase van hun 
leven, maar ook mensen, 
die voor het eerst met hun 
product of dienst naar 
buiten komen. 

Zij hebben allemaal 
gemeen, dat zij met liefde 
en passie aan het werk zijn; 
Alhoewel je soms – dat 
merk ik zelf steeds vaker – 
dan haast niet meer van 
werk kan spreken. 
Op zo’n ogenblik ben je zo 
betrokken of raakt het je zo 

diep, dat geld en tijd niet 
meer belangrijk zijn. 
Vandaar de ondertitel: 

Afscheid nemen 

met heel je hart 

Ik heb het initiatief tot 
deze beurs genomen om 
jullie kennis te laten 
nemen met alle 
mogelijkheden die er 
tegenwoordig zijn rondom 
het overlijden van jezelf of 
een dierbare……………………. 
…… want pas als je alle 
mogelijkheden kent, 
kan je kiezen. 

Dit boekje is speciaal van 
te voren gemaakt om 
jullie de gelegenheid te 
geven je te oriënteren, of 
je op te geven voor een 
interessante workshop of 
lezing. 

Ik zou bijna zeggen, maak 
een lijst met al je vragen 
en kom op 16 juni naar de 
Grote Kerk Alkmaar.



Uiteraard hoop ik dat jullie 
ons nog lang niet nodig 
hebben!!!! 

Daarom is het fijn om ná 
de beurs dit boekje in je 
nachtkastje te leggen – en 
tegen de tijd dat je een 
van onze diensten nodig 
heb het boekje ter hand te 
nemen en te kijken of je 
ideeën rondom het laatste 
afscheid nog kloppen, en 
wie van al die mensen je 
met de uitvoering ervan 
kan helpen. 

In ieder geval weet je ons 
dan wel te vinden, en kan 
je aan je 
uitvaartbegeleider 
doorgeven wat je wensen 
zijn rondom het vieren van 
je laatste afscheid. 

Gijsje Teunissen 
Charon uitvaartbegeleiding 

. 

. 

. 
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Charon 
uitvaartbegeleiding 

Gijsje Teunissen 

Gijsje Teunissen begeleidt 
de overledene en de 
familie met liefde, 
aandacht en respect. 

Zij betrekt de familie bij 
het afscheid, zodat er een 
goed begin 
aan de rouwverwerking 
gemaakt kan worden, 
en haalt het creatieve 
vermogen in elk mens 
naar boven. 

Een uitvaart is immers de 
spiegel van het leven dat 
geleefd is. 

Dit kan in de 
afscheidsviering herkent 
worden. 
Altijd persoonlijk en uniek. 
Van traditioneel tot waar u 
maar wilt. 
Alles mag    niets moet 

dag en nacht bereikbaar: 
0621516130 
Slotweg 2 
1934 CN Egmond aan den 
Hoef 
info@charonbijafscheid.nl 
www.charonbijafscheid.nl 

Videoportretten 

Dinne van der Vlis heeft 25 
jaar ervaring in vertellen 
met video. Zij maakt een 
postuum 
videoportret van uw 
dierbare, gebruik makend 
van bestaande (home) film 
en videobeelden, 
foto’s, dagboeken, 
tekeningen, agenda’s etc., 

eventueel aangevuld met 
interviews met 
nabestaanden. Alles in 
nauw overleg en 
samenwerking met u als 
opdrachtgever. Het 
resultaat is een dvd met 
een levensverhaal, een 
bijzonder en persoonlijk 
monument, waarvoor 
herinneringen de basis 
vormen. 

In een kapelletje van de 
Grote Kerk kunt u in 
intieme sfeer genieten van 
(delen uit) videoportretten 
die Dinne van der Vlis 
eerder maakte. U krijgt 
een indruk van de 
verschillende 
mogelijkheden en kunt 
uitgebreide antwoorden 
op al uw vragen 
verwachten. 

tel: 06 55 714 101 
www.dinnevandervlis.nl

mailto:info@charon-bij-afscheid.nl
http://www.charon-bij-afscheid.nl/
http://www.dinnevandervlis.nl/


Anky Floris 
Beeldhaiku’s 

Anky Floris 

Als aandenken en 
handreiking bij een verlies 
maak ik Uitvaartkunst in 
de vorm van 
©Beeldhaiku's (dit zijn 
tekeningen uit één lijn met 
een passend haiku 
gedicht) en 
meeleefkaarten en in 
samenwerking met de 
Abdij van Egmond 
gedenkkaarsen. 

We laten je gaan 
In het licht van de liefde 
Daar ben je weer thuis 

Middenweg 62 
1703 RD Heerhugowaard 
Tel: 0643556699 
ankyfloris@hotmail.com 
www.ankyfloris.com 

Rose van den Hurk 

Ik maak in nauwe 
samenspraak met de 
opdrachtgever bronzen 
geboorte en 
gedenkbeelden. 
Het beeld is altijd een 
unicum. 
Dobbelmannweg 1c 
6531 KT Nijmegen 
0243568253 
rose.a.bottle@wanadoo.nl 
www.rosevandenhurk.nl 

Studio Lichtwerken 

MarieLouise Braamhorst 

Textiel Schilderijen, 
Sculpturen, Baarkleden 

Vlinderkleed 
(te zien als één van de vier 
presentaties in de Gekleurde 

Uitvaart) 

Bewust worden van uw 
sterfelijkheid kan u er toe 
brengen om alles in uw 
tempo en op uw tijd, te 
regelen voor uw uitvaart. 
Een uitvaart die bij uw 
persoonlijkheid past. 
Op dát moment kan de 
keus ontstaan voor een 
baarkleed. Een kleed dat 
speciaal voor u wordt 
gemaakt. De baarkleden 
drukken de sereniteit en 

ontroering uit, die leven 
en dood in zich dragen. 
Baarkleden zijn 
handgemaakt en uniek! 

Textiel schilderij in 
plaats van een urn. 
De mogelijkheid bestaat 
om de as van een dierbare 
overledenen te integreren 
in een textiel schilderij. De 
as wordt netjes geseald in 
kunststof. Dit kunststof 
pakketje wordt in het hart 
van het schilderij, de bol 
van Licht, in watten 
gelegd en toegedekt met 
satijn. Een bijzondere en 
unieke manier om uw 
dierbare te eren. 
Textiel schilderijen zijn 
handgemaakt en uniek! 

Volkerak 45 
2401 DH Alphen aan den 
Rijn 
tel.nr, 0172 47 62 94 
m.braamhorst@planet.nl 
www.lichtwerken.nl 

.
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Vergeetmijnietjes 

Anke Eenkoren 

Een ‘Vergeet mij Nietje’ is 
een klein boekje dat door 
foto’s en tekst het leven 
van de overledene op een 
bijzondere manier 
weergeeft en kan 
uitgegeven worden na de 
uitvaartplechtigheid of 
gebruikt worden als 
dankbetuiging. 

Inpressie 
Oosterhavenstraat 2 
1601 KV  Enkhuizen 
06 11 220 248 
vergeetmijnietje@inpressie.nl 
www.inpressie.nl 

Prematuur 

Anita  den Besten 
Cordula Huisman 

Prematuur heeft trendy 
babymandjes en kleding 
voor tevroeg geboren en 
overleden kindjes. 
Elk mandje is 
handgemaakt dus uniek, 
net zoals elk kindje uniek 
is. 
De kledingmaat begint 
vanaf maatje 38 (ong. 24 
weken zwangerschap) 
oplopend tot 
maatje 47. 

De Tol 83 
7321 KJ  Apeldoorn 
Mob: 0650995289 Anita 
Mob: 0627033566 
Cordula 
info@prematuur.nl 
www.kindermandjes.nl 

Akidia uitvaartkisten 

T. Van ’t Veer 

Uitvaartkisten van AkidiA 
worden met de grootste 
nauwkeurigheid uit de 
beste houtsoorten 
vervaardigd en 
onderscheiden zich door de 
solide uitstraling en 
perfecte afwerking van 
ieder detail. 

AkidiA Uitvaartkisten 
Nachtschadestraat 15 
ROTTERDAM 
tel: 0104227000 
fax: 0104225002 
info@akidia.com 
www.akidia.com 

. 

Stg. Lieve Engeltjes 

Monique Hamer 

Wat is Lieve Engeltjes? 
Lieve Engeltjes is een 
contactgroep via internet 
voor mensen die 
getroffen zijn door het 
verlies van een kind. 
Dat betreffen in de eerste 
plaats ouders, maar ook 
vinden grootouders 
en broertjes en zusjes 
elkaar via onze 
mailinglijsten in de 
verwerking van hun 
verdriet. 

Stichting Lieve Engeltjes 
Postbus 140 
6930 AC Westervoort 
tel:06  305 79 407. 
www.lieveengeltjes.nl

mailto:vergeetmijnietje@inpressie.nl
http://www.inpressie.nl/
mailto:info@prematuur.nl
http://www.kindermandjes.nl/
mailto:info@akidia.com
http://www.akidia.com/
http://www.lieve-engeltjes.nl/


Wikkelgoed 

Monique Rang 

WIKKEGOED UITVAART in 
TEXTIEL en andere 
natuurlijke materialen. 
Het mag en kan anders 
tegenwoordig! Waden van 
natuurlijke stoffen om de 
dierbare overledene in te 
wikkelen; een wikkelkleed 
in plaats van het zondagse 
pak: babymandjes van 
wilgentenen en een 
takkenbaar, ook van 
wilgenhout. Naast de 
producten van 
WIKKELGOED kunt u ook 
een demonstratie van het 
wikkelen zien. Eenvoud en 
natuurlijke materialen zijn 
het thema. 
Wikkelgoed Uitvaarttextiel 
Sloetstraat 40. 
7203 GM  Zutphen 
Tel: 0575518605 
info@wikkelgoed.nl 
www.wikkelgoed.nl 

’Salam Terakhir’ 

Rob van der Sar 

Maleis voor ‘een laatste 
groet’: onder deze naam 
presenteert Rob van der 
Sar zich als eerste 
ritueelbegeleider van 
uitvaarten in Alkmaar. Een 
persoonlijk afscheid met 
respect en warmte vormt 
het uitgangspunt voor het 
werk van de 
ritueelbegeleider. In 
nauwe samenwerking met 
de nabestaanden regelt hij 
hoe de uitvaartbegeleiding 
zich zal voltrekken. 

Mob. 0615006305 
www.salamterakhir.nl 

Zonnevogel 

Ingrid van de Sande 

Herdenken en 
Zielsgeschenken 

Zonnevogel is een 
internetwinkel met artikelen 
voor mensen die verdriet 
hebben om verlies. 
De winkel bestaat uit een 
breed assortiment artikelen 
om te herdenken of te 
schenken. 
Een kadootje vanuit je hart, 
je ziel. Om je medemens of 
jezelf wat meer licht en 
kleur te geven tijdens 
moeilijke perioden in je 
leven. Zodat ook deze 
perioden deel van je leven 
kunnen en mogen worden. 
Neem rustig de tijd om een 
kijkje te nemen op: 

Pompenmaker 19 
5091 EW Middelbeers 
Tel: 0647686736 
Info@zonnevogel.nu 
www.zonnevogel.nu 

Radboud Spruit 
Grafkisten 

Als misdienaar was hij 
bang voor kisten en vooral 
de dood. Toen zijn moeder 
23 jaar geleden na een 
lang ziekbed overleed 
bleek de dood niet eng te 
zijn. Alleen die kisten 
waren zo lelijk en bleven 
afstotend. Hij besloot om 
ooit kisten te maken die 
aaibaar waren. Die zouden 
aantrekken i.p.v. afstoten 
en die zouden uitnodigen 
gedragen te worden. 12 
jaar geleden begon hij aan 
z'n eerste kist. 
Inmiddels werkt hij 
fulltime en met veel liefde 
aan zijn kisten en heeft de 
baan van z'n leven. 

Tel: 0624503640 
www.grafkist.nl 
info@grafkist.nl

mailto:info@wikkelgoed.nl
http://www.wikkelgoed.nl/
http://www.salamterakhir.nl/
mailto:Info@zonnevogel.nu
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Sterre&zo 

Marjolein Markink 

Sterre&zo maakt 
bijzondere grafkisten, 
zoals in de vorm van 
bootjes en kisten van 
gebruikt steigerhout. 
De standaardkisten zijn 
vaak kil, zakelijk en 
scheppen afstand. 
Sterre&zo maakt kisten 
die een omhulling zijn voor 
de overledene. Gebruik 
makend van kleuren, 
warme stoffen en 
natuurvriendelijke 
materialen. 
Stere&zo komt op deze 
beurs met een nieuw 
ontwerp. 
p/a Rozenhofstraat 12 
7439 AB Steenenkamer 
tel: 0630408003 
marjolein@sterreenzo.nl 
www.sterreenzo.nl 

Het Moment 

Ton Overtoom 

Opleiding en Ritueel begeleiden 
bij afscheidsvieringen. 

Na het volgen van de 
opleiding ben je in staat 
een creatief proces op 
gang te brengen, kun je 
betrokkenen  bij het 
afscheid motiveren en heb 
je geleerd het totale 
proces te regisseren. Dit 
alles vanuit een rol als 
coach. Bovendien heb je 
helderheid in je eigen 
beroepsperspectief 
gecreëerd. Juist in deze 
tijd, waarin een grote 
behoefte is aan 
persoonlijk afscheid 
nemen, zijn je 
perspectieven groot. 
Oelerweg 124 
7555 GX  Hengelo 
0742506084 
info@hetmoment.nu 
www.hetmoment.nu 

Aurora Rouwkaarten 

Frank Dekker VANADIS 

Op de beurs staan wij met 
hoofdzakelijk Aurora 
rouwkaarten aangevuld met 
enkele andere noviteiten 
zoals: 
De Trall steen ( een holle 
hanteerbare steen om de 
urn met asresten thuis in 
de tuin onder te bewaren) 
Diverse bijenwas artikelen 
zoals het troostdoosje en 
de dankbetuiging met 
“oprol"bijenwaskaars. 
Diverse boekjes over 
rituelen rond de dood. 

www.troostinspiratie.nl 
welke begin juni 2007 
operationeel zal zijn. 
Postbus 9, 1723 ZG 
NoordScharwoude 
tel: 0226321143 
info@aurora 
productions.com 

www.aurora 
productions.com 

Amto Memory 
Products 

dhr. Timmers 

Urnen, lantarens, vazen 
en gedenktekens in 
roestvrij staal 

Oudelandseweg 57 
2981 BT  Ridderkerk 
0180423263 
info@amto.nl 
www.Amto.nl 

Ruhi uitvaarten 
M.F.Madarun 

info@ruhi.nl

mailto:marjolein@sterre-enzo.nl
http://www.sterre-enzo.nl/
mailto:info@hetmoment.nu
http://www.hetmoment.nu/
http://www.troost-inspiratie.nl/
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Crematorium 
Haarlem 
Hr v.d. Oeven 

Crematorium Haarlem 
vindt u in HaarlemNoord 
op de vanouds bekende 
begraafplaats Akendam 
(de vroegere 
Noorderbegraafplaats). 
Het zeer lichte en open 
gebouw harmonieert met 
de rustieke dennenbomen 
rondom en het groen van 
de beide prachtige 
begraafplaatsen aan 
weerszijden van de weg. 
Midden in het  unieke 
gebouw ligt een grote 
binnentuin die doet 
denken aan een 
middeleeuwse 
kloostertuin. De overdekte 
rondgang rondom de tuin 
verbindt in een soort 
ritueel alle onderdelen van 
de uitvaart: de 
ontvangstruimte, de aula, 

de crematieruimte zelf, de 
koffiekamers en het 
columbarium. 
Uniek is de mogelijkheid, 
dat nabestaanden tijdens 
de plechtigheid zelf de kist 
naar de crematieruimte 
begeleiden en ook het 
begin van het 
crematieproces bijwonen. 

Vergierdeweg 271 
2002 RB  Haarlem 
023 5133077 
info@crematoriumhaarlem.nl 
www.crematoriumhaarlem.nl 

Monuta Uitvaartzorg 
en –verzekeringen 

Respectvol vormgeven 
aan een uitvaart is een 
vak apart 
en een kwestie van 
vertrouwen …  

Monuta is al ruim 80 jaar 
dé partner in uitvaartzorg 
en –verzekeringen. Monuta 
onderscheidt zich door op 
een gemakkelijke en 
eerlijke manier 
consumenten te verzekeren 
van zekerheid voor henzelf 
en de mensen om hen 
heen. Op de beurs zijn 
diverse vertegenwoordigers 
van Monuta u graag van 
dienst. Zij geven u alle 
informatie rondom het 
laatste afscheid. 

Monuta Uitvaartzorg en – 
verzekeringen 
Postbus 20 
7336 AA  Apeldoorn 
0800022 22 92 
(Verzekeringen) 
0800023 05 50 (Service 
Centrum Uitvaarten – dag 
en nacht bereikbaar) 
www.monuta.nl 

P ieter Dekker 
Uitvaartverzorging 

Pieter 

De meest gestelde vraag 
over uitvaarten is "wat 
kost een uitvaart"?. 
Tijdens de uitvaartbeurs 
kunnen wij u over de 
kosten omtrent een 
uitvaart adviseren. Ook 
kunt u brochures 
meenemen en een 
afspraak maken om een 
uitvaartverzorger bij u 
thuis te laten komen voor 
een geheel vrijblijvend 
voorgesprek. Dit om u 
helderheid te geven 
omtrent uw laatste 
wensen en de kosten van 
uw uitvaart. 
Ons motto is dan ook "Een 
goed verzorgde uitvaart 
hoeft niet duur te zijn". 
tel: 0725122614 
info@uitvaartdekker.nl 
www.uitvaartdekker.nl

mailto:info@crematoriumhaarlem.nl
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De Ster 

Christi de Vries 

Begeleiding van kinderen, 
jongeren en hun ouders. 
Thuis of op school. 
Door middel van 
bijvoorbeeld gesprek, 
verhalen, muziek en/of 
creatieve werkvormen, 
waaronder het spel ‘Alle 
sterren van de hemel’. 
Als er een dierbare erg 
ziek is en al gauw zal 
overlijden, nadat een 
geliefde persoon 
korte of langere tijd 
geleden is dood gegaan of 
na een (echt)scheiding. 

06 38 00 46 80 
www.desterbegeleiding.nl 
dester@quicknet.nl 

Nelis Baltus 

Annemarie Baltus 

Onze bloembinderij is 
gevestigd in Egmond 
Binnen. Wij zijn 
gespecialiseerd in het 
maken van exclusief 
bloemwerk waaronder in 
het bijzonder 
rouwbloemwerk. 
Van traditioneel tot 
symbolisch 
Elk jaargetij heeft zijn 
charme. 
Wij gebruiken daarom de 
bloemen zoveel mogelijk 
uit het seizoen 

Op 16 juni zullen wij 
diverse rouwbloemwerken 
maken. 
Ook houden wij op deze 
dag een workshop kleine 
herdenkingsboeketjes 
maken voor bij een foto 
van uw dierbare. 

In dit rouwloemstuk zijn een paar 
minischaatsen verwerkt, de 
overledene was lid van een 

ijsclub. 

Op de beurs houden wij een 
workshop Kleine 
herdenkingsboeketjes 
maken voor bij een foto van 
uw dierbare. 

info@nelisbaltus.nl 
www.nelisbaltus.nl 

Loopkoets 

jp@monutaplattel.nl 

Digitaal testament 

R. Frank 

De cdrom Digitaal 
Testament is bedoeld voor 
iedereen die zoveel 
mogelijk 
zaken wil vastleggen rond 
diens afscheid. Hierin 
kunnen wensen ofwel 
richtlijnen ten behoeve 
van de uitvaart en de 
nalatenschap aangegeven 
worden. Voor 
nabestaanden is dit 
belangrijk, daar zij 
kunnen putten uit de 
eigen woorden van de 
overledene. 
Wilt u zich aanmelden 
voor deze dienst? Bel dan 
naar Digitaal Testament, 
tel: 07232 44 40. 
info@digitaaltestament.nl 
www.digitaaltestament.nl 

.

http://www.desterbegeleiding.nl/
mailto:dester@quicknet.nl
mailto:info@nelisbaltus.nl
http://www.nelisbaltus.nl/
mailto:jp@monutaplattel.nl
mailto:info@digitaaltestament.nl
http://www.digitaaltestament.nl/


SheMedith 

Edith van den Broek 

Edith is spiritueel 
kunstenares zij maakt o.a. 
mandala’s, krachtschilden, 
dromenvangers en 
sjamanistische 
krachtvoorwerpen zoals 
o.a. krachtstokken, ratels, 
amuletten, 
medicijnbuidels. 
Deze krachtvoorwerpen 
kunnen ondersteunend 
werken bij jouw proces 
van rouw. Ook kunnen ze 
als voorbereiding dienen 
voor het hiernamaals. 
Deze krachtvoorwerpen 
kunnen je begeleiden 
tijdens jou reis naar het 
hiernamaals. Op de 
afscheidsceremonie kan 
het krachtvoorwerp rond 
gaan bij de mensen, die 
afscheid van je komen 
nemen. Ze kunnen hun 
laatste intentie of gebed in 
stilte tot jouw 

krachtvoorwerp 
uitspreken, waarna het 
krachtvoorwerp  met je 
meegaat in de kist. 

info@shemedith.nl 
www.shemedith.nl. 

HeartHart 

Between Heaven & Earth 

HeartHart is een 
rouwcollectie direct vanuit 
het hart.  De ondertitel 
“Between Heaven & Earth” 
geeft aan dat onze 
geliefde aan een nieuwe 
reis begint. Deze collectie 
is kleurrijk en symbolisch. 
Het leven is niet zwart 
wit, maar de dood ook 
zeker niet... 

Groene Weg 49 
0317311443 

info@shemedith.nl 
www.shemedith.nl 

Artalon 
Grafmonumenten 

Marjo Többen 

ARTALON gedenkbeelden 
maakt niet alleen 
monumenten voor op 
graven, maar maakt ook 
gedenkbeelden die de 
herinnering aan dierbaren 
op een andere plek dan een 
begraafplaats levend houdt. 
Naast de monumenten voor 
volwassenen, worden er 
ook kindermonumenten 
gemaakt en urnen van 
brons. Beeldend kunstenaar 
Marjo Többen is de 
drijvende kracht achter 
ARTALON Gedenkbeelden. 
Vanaf 1993 heeft zij tien 
tallen grafmonumenten 
ontworpen. De 
grafmonumenten die zij 
ontwerpt zijn op de persoon 
toegesneden. Uit 
gesprekken met de 

nabestaanden probeert zij 
zich een duidelijk beeld te 
vormen van de 
overledene. Hieruit 
kristalliseert zich een 
essentie die het 
vertrekpunt vormt voor 
het ontwerp. De essentie 
is vaak de eenvoud, het 
minimale en het zoeken 
naar schoonheid, in het 
besef dat hier een 
antwoord ligt. 
Zij maakt in haar 
gedenkbeelden gebruik 
van diverse materialen, 
zoals natuursteen, metaal, 
glas en brons. Bij de 
uitvoering werkt zij samen 
met verschillende 
gespecialiseerde 
bedrijven. 
Bij monumenten in brons 
is het mogelijk om zelf 
mee te werken met 
boetseren in was op haar 
atelier. 

Postbus 70042, 
9704 AA Groningen. 
Tel: 0613391572 
www.artalongedenkbeelden.nl 
info@artalongedenkbeelden.nl

mailto:info@shemedith.nl
http://www.shemedith.nl./
mailto:info@vincentia.nl
mailto:info@shemedith.nl
http://www.shemedith.nl./
http://www.artalon-gedenkbeelden.nl/
mailto:info@artalon-gedenkbeelden.nl


“Het Licht”  
praktijk voor 
bewustzijnsontwikkeling 

Marion C. Mol van 
Schagen 

Stervens en 
rouwbegeleiding met 
behulp van de Healing Arts 
Liquid Light Remedies. 
Remedies die de stervende 
kunnen ondersteunen bij 
het loslaten van het 
aardse bestaan en in het 
overgaan naar het licht. 
Voor de naasten kunnen 
de Healing Arts o.a. 
ondersteuning bieden bij 
het loslaten van de 

geliefde. De Healing Arts 
remedies helpen om de 
persoonlijkheid gerust te 
stellen en het innerlijk 
weten van de diepste 
essentie van de mens 
meer ruimte te geven. 

Zevenhuizerlaan 6 
1851 MV  Heiloo 
Tel: 072 – 533 47 03 
molvanschagen@hetnet.nl 
www.hetlicht.net 

Binnenste Buiten 
Troostgeschenk & 
Gedenkengelen 

Karin of Elles 

Webshop 
www.troostgeschenk.nl 
Een klein geschenkje om 
te laten zien dat je aan 
een ander denkt en met 
diegene meeleeft, iets wat 
je niet uit kunt spreken 
omdat woorden tekort 

schieten! 
www.gedenkengelen.nl 
Urnen, herinneringsdozen, 
vazen, beelden en meer. 
Engelen verwoorden 
gevoelens, zij geven kracht 
en steun en bieden troost in 
tijden van verlies en pijn. 
Europaweg 285 
7766AJ NieuwSchoorebeek 
tel.: 0630634924 
info@troostgeschenk.nl en 
info@gedenkengelen.nl 
www.troostgeschenk.nl en 
www.gedenkengelen.nl 

Liesbeth Visser 

Liesbeth Visser Boeken op 
maat 
Ik maak handgemaakte 
gedenk en 
condoleanceboeken, waarin 

ruimte is voor een 
persoonlijk woord, en de 
mogelijkheid is het boek 
aan te vullen met foto's, 
tekeningen en post, 
waardoor een waardevolle 
herinnering kan ontstaan. 
De omslagen zijn gemaakt 
van veelal natuurlijke 
materialen zoals zijde of 
linnen, maar ook door de 
familie aangeleverd 
materiaal, zoals b.v. 
gordijnstof of een 
kledingstuk, kan worden 
verwerkt. Daarnaast maak 
ik condoleanceregisters en 
bewaardozen van allerlei 
soorten karton. 
Klarendaalseweg 318 
6822 GN Arnhem 
0264438409/ 06 
53334535 
liesbethvisser@liesbethvis 
ser.nl 
www.liesbethvisser.nl

mailto:molvanschagen@hetnet.nl
http://www.het-licht.net/
mailto:info@troostgeschenk.nl
http://www.troostgeschenk.nl/
http://www.gedenkengelen.nl/
mailto:liesbethvisser@liesbethvisser.nl
http://www.liesbethvisser.nl/


Goldenfingerprint 
een bijzonder 
herinneringssieraad 

C. Jansen 

Geen mens op de wereld 
heeft exact dezelfde 
vingerafdruk. Op het 
moment dat iemand 
overlijdt verdwijnt deze 
unieke afdruk voorgoed. 
Door het te verwerken in 
een sieraad, bijvoorbeeld 
een ring, hanger of 
manchetknopen, ontstaat 
een bijzonder aandenken, 
zonder dat het er uitziet 
als een rouwsieraad. 
Antwerpsestraatw 468 
4625 AH  Bergen op Zoom 
0164299103 
info@goldenfingerprint.nl 
www.goldenfingerprint.com. 

Humanitas 
Vrijw illigers Palliatieve 
Terminale Thuiszorg 
VPTZ 

Humanitas Alkmaar e.o. 

Humanitas is al 60 jaar 
een landelijke vereniging 
voor maatschappelijke 
dienstverlening en 
samenlevingsopbouw en 
komt op voor een 
samenleving waarin 
mensen actief vorm geven 
aan hun eigen leven en 
verantwoordelijkheid 
nemen voor het 
samenleven met elkaar. 
Deze humanistische 
uitgangspunten vertaalt 
Humanitas in diensten van 
menstotmens op het 
gebied van welzijn, wonen 
en zorg. Humanitas is 
vooral een 
vrijwilligersorganisatie, 
waarin mensen zich op 
serieuze wijze, getraind 
en begeleid inzetten voor 
de medemens. 

Contactpersoon: Astrid 
Hendriks, regiocoördinator 

Humanitas Alkmaar e.o. 
o.a.: 
Mantelzorgondersteuning, 
Steunpunt Mantelzorg 
Steun bij rouw 

Vrijwillige Palliatieve 
thuiszorg 
Informatie over Humanitas 
landelijke vereniging 
Reinaertlaan 37 
Informatie VPTZ  06 
24788210 
Telefoonnummer 072 
5401800 
humanitas 
alkmaar@hetnet.nl 
www.humanitas.nl 

DuoUrn 

Tonny de Brouwer 

Unieke Kinderurntjes 
In samenspraak met ouders 
worden unieke 

kinderurntjes gemaakt:: 
het is maatwerk, 
Er is er maar eentje van. 
De urntjes kunnen in 
verschillende afmetingen 
gemaakt worden: voor 
een symbolische of de 
totale hoeveelheid as. 
DuoUrn (volwassenen) 
Een urn waarin een 
symbolische of de totale 
hoeveelheid as van twee 
personen bewaard kan 
worden: er zijn twee 
ruimtes om de as te 
bergen. 
Objecten voor nu …. 
Het zijn symbolischee 
vormen die tot de 
verbeelding spreken en 
niet als urn herkend zullen 
worden. 
En of later ….. 
Objecten die heel 
vertrouwd kunnen worden 
en mogelijk later als “urn 
“ kunnen dienen. 
Beatrixstraat 8 
5051 NB  Goirle 
0135347891 
tonny.de.brouwer@home.nl 
www.duourn.nl

mailto:info@goldenfingerprint.nl
http://www.goldenfingerprint.nl/
mailto:humanitas-alkmaar@hetnet.nl
http://www.humanitas.nl/
mailto:tonny.de.brouwer@home.nl
http://www.duo-urn.nl/


Urnen & 
Huisaltaartjes 

Judith van der Aar 

Juith, vormgever en 
kunstenaar, maakt urnen 
in o.a. de vorm van 
huisaltaartjes. Het zijn 
houten objecten waar één 
of meerdere glazen buizen 
in verwerkt zijn. De 
altaartjes worden ‘op 
maat’ naar de specifieke 
wensen van de klant 
ontworpen en gemaakt. 
De objecten kunnen zowel 
binnen als buiten worden 
geplaatst. In een aantal 
ontwerpen, kunnen naast 
de as van een overledene 
ook herinneringen 
verwerkt worden. 
Bijvoorbeeld een lapje stof 
van de favoriete kleur van 

de overledene, een 
passage uit een goed 
boek, een stukje haar 
enz., zodat de herinnering 
naar eigen wens een 
persoonlijke vorm kan 
krijgen. 

tel: 06 – 300 15 324 
vandeaarde@planet.nl 
www.vandeaarde.nl 

Stg. Merkawah 

Schilderij Jeroen Bos 

Sommige mensen zijn even 
dood geweest en 
vervolgens weer 
teruggekeerd naar het 
leven, onder andere na een 
geslaagde reanimatie in een 
levensbedreigende situatie. 
Dit heet een 
bijnadoodervaring (BDE). 
Zij vertellen over een 
tunnel met aan het eind 
een stralend licht, over een 
ontmoeting met overleden 
dierbaren of een terugblik 
op hun eigen leven. Deze 
ervaringen maken diepe 
indruk en vaak staan zij na 
deze ervaring anders in het 
leven. Joke Crone vertelt 
hier meer over namens 
Stichting Merkawah, een 
organisatie die zich richt op 
onderzoek, voorlichting, 
begeleiding en ontmoeting 
rond BDE. 

Stichting Merkawah 
Telefoon 0650428220 
www.merkawah.nl 
info@merkawah.nl 

Het Glazen Nest 

Brenda Bleijenberg 

Gedenkobjecten en 
grafmonumentale kunst 
van glas en steen 
Noordwal 14 
7571 AM Oldenzaal 
0541533476 
info@Glazeniers 
glaskunst.nl 
www.glazeniers 
glaskunst.nl

mailto:vandeaarde@planet.nl
http://www.vandeaarde.nl/
http://www.merkawah.nl/
mailto:info@merkawah.nl
mailto:info@Glazeniers-glaskunst,nl
http://www.glazeniers-glaskunst.nl/


Isitra glaskunst 
Uitvaart en 
Gedenkramen in glas 
inlood & glas fusion 

Reina Oversteegen 

Vliegend Hart 
(diverse ramen zijn te zien 
in de presentaties van de 
Gekleurde Uitvaart) 

Ook hoopt Isitra in 
samenwerking met U en 
Charon Uitvaartverzorging 
het raam te doneren aan 
Hospice Het Thuis van 
Leeghwater. U kunt uw 
donatie bij het raam 
achterlaten! 

Reina Oversteegen is 
glaskunstenaar en maakt 
in haar studio in Kunstfort 
Vijfhuizen met liefde 
uitvaart en gedenkramen 
die bijgezet kunnen 
worden tijdens de laatste 
levensfase of bij het 
opbaren van de 
overledene. De 
glaspanelen worden 
verlicht door kaarsen en 
brengen door het 
gekleurde glas een 
warme, bijzondere en 
intieme sfeer. De 
gedenkramen worden 
door de naaste familie 
mee naar huis genomen 
en vormen zo nog lange 
tijd een bron van troost 
en herinnering. 
U heeft de keuze uit een 
serie panelen of u kunt 
een raam naar uw eigen 
wens laten maken. Ook is 
het mogelijk een 
gedenkraam voor een 
periode te huren. De 
ramen zijn in een lijst van 
hout, aluminium of 
marmer gevat. 

Kunstfort Vijfhuizen – 
studio 35 
Fortwachter 1 
2141 EE  Vijfhuizen 
tel: 0621875807 
reina@isitra.nl 
www.isitra.nl 

Gedenkkaarsen 
Verwerkingsmandala’s 
op w indlicht of kaars 

Thea Oversteegen 

Afscheid 

Thea Oversteegen is 
kunstenares en tekent 
bijzondere mandala’s naar 
thema’s die bij het laatste 
afscheid en het leven 
horen. De thema’s worden 
vertaald in kleuren, 

symbolen en motieven, 
uitgevoerd in een 
pointilleer techniek, zodat 
duizenden stipjes een 
totaalbeeld vormen. De 
mandala’s worden op 
kaarsen afgedrukt. Een 
mooi effect geven de 
windlichten met 
waxinelicht. Zij vormen 
een blijvende herinnering. 

Contact via: 
Kunstfort Vijfhuizen – 
studio 35 
Fortwachter 1 
2141 EE  Vijfhuizen 
tel: 0621875807 
reina@isitra.nl 
www.isitra.nl

mailto:reina@isitra.nl
http://www.isitra.nl/
mailto:reina@isitra.nl
http://www.isitra.nl/


MaiaZorgverklaring 

Addy Camper 

Vorm van wilsverklaring 
De Maia Zorgverklaring is 
document voor het 
rechtsgeldig vastleggen 
van grenzen 
(niet behandelen) en 
wensen mbt. Verzorging in 
de laatste levensfase. 
Onderdeel daarvan is het 
benoemen van 
gemachtigden, die in geval 
van wilsonbekwaamheid 
namens u kunnen 
onderhandelen met de 
behandelaars. 
Vijf meilaan 262 
2324 WR Leiden 
0715315008 
addycamper@casema.nl 
info@zorgverklaring.nl of 
www.zorgverklaring.nl 

Oplichtend verlies   
stervens en 
rouwbegeleiding 

Monique Mortier 

Als de dood uw leven 
binnendringt, is dat vaak 
zo ingrijpend dat u 
nauwelijks weet hoe er 
mee om te gaan. Met 
respect, aandacht en 
deskundigheid kunt u 
hierbij ondersteund 
worden door Monique 
Mortier. Zij is 
gespecialiseerd in 
emotionele en 
psychosociale processen 
rond verlies van 
gezondheid, sterven, dood 
en rouwen. Verder kan zij 
u goed informeren over 
keuzemogelijkheden bij 
sterven en uitvaren. 

Zij werkt in groepen  en 
indien gewenst ook 
individueel  met 
ondersteuning van 
creatieve middelen en 
ontspanningsoefeningen. 

Monique Mortier is tevens 
auteur van het binnenkort 
te verschijnen boek: 
Keuzes voor het sterven 
 In het leven voorbereid 
zijn op het einde 
Oplichtend verlies stervens 
en rouwbegeleiding 

Regentesselaan 7 
3708 BM Zeist 
Telefoon 03069 15 447 
info@oplichtendverlies.nl 
www.oplichtendverlies.nl 

Memories of Life 

Memories of Life levert 
persoonlijk en innovatief 
rouwdrukwerk. Oprichters 
Jan Bakker en Erwin 
Tiesma (foto), 
respectievelijk graficus en 
informaticus, combineren 
de wensen van 
nabestaanden met de 
beschikbare technische 
middelen. Zo kunnen zij 
en hun medewerkers u 
van dienst zijn bij het 
vervaardigen van 
rouwaankondigingen, bid 
en herinneringsprentjes 
en dienstboekjes, waarbij 
uw persoonlijke 
afbeeldingen kunnen 
worden gebruikt. 
We zijn persoonlijk 
betrokken en leggen er 
onze ziel in om er samen 
wat moois en persoonlijks 
van te maken. Het laatste 
afscheid moet goed zijn. 

Memories of Life 
Marktstraat 15 
5371 AC Ravenstein 
telefoon: 0486 411255 
www.memoriesoflife.nl 
info@memoriesoflife.nl

mailto:addycamper@casema.nl
mailto:info@zorgverklaring.nl
http://www.zorgverklaring.nl/
mailto:info@oplichtendverlies.nl
http://www.oplichtendverlies.nl/
http://uitvaartbeursalkmaar.nl/www.memoriesoflife.nl
mailto:info@memoriesoflife.nl


Intermemento 

Via onze website kunt u 
een digitale gedenkplek 
maken voor uw overleden 
dierbare. U kunt kiezen uit 
verschillende 
achtergronden met een 
graf, muziek, foto`s, 
gedichten, een biografie 
en een 
condoleanceregister. 
Ook kunt u, als u dit 
wenst, de nog eens 
terugblikken op de 
uitvaart door middel van 
foto`s, toespraken, een 
verslag van de uitvaart en 
advertenties uit de 
kranten. Door dit geheel is 
het fijn om af en toe nog 
even terug te kijken naar 
de onvergetelijke 
momenten die u met 
elkaar heeft gehad. 

Naast een digitale 
gedenkplek heeft u bij ons 
ook de mogelijkheid om 
vooraf iets persoonlijks na 
te laten voor diegene die 
u dierbaar zijn, 
bijvoorbeeld door een 
persoonlijke brief en 
foto's. Door zelf dit soort 
zaken op te slaan op onze 
site, creëert u een 
persoonlijke plek die u 
kunt nalaten aan uw 
dierbaren. 

Tot slot kunt u invulling 
geven aan uw eigen 
uitvaart door een 
wilsbeschikking te maken. 
Hierin geeft u bijvoorbeeld 
aan of u begraven wilt 
worden of gecremeerd, 
hoe een eventuele 
uitvaartdienst geregeld 
dient te zijn, etc. 
We hopen dat door deze 
gedenkplek het toch al 
moeilijke 
verwerkingsproces 
voor een ieder wat 
draaglijker kan worden. 
Deze mooie dingen zijn te 
vinden op 
www.intermemento.nl 

Rouwbericht 

Peter van den Herik 

In deze tijd van moderne 
communicatie is 
Rouwbericht.nl een nieuwe 
manier om 
afscheid te nemen na een 
overlijden. Maar ook om 
anderen op de hoogte te 
brengen van het verlies van 
een dierbare. 
Ook is Rouwbericht.nl een 
website waar u op 
eenvoudige wijze een 
bericht kunt achterlaten 
in het condoleanceregister. 
Veilig, betrouwbaar en 
persoonlijk. 

Rouwbericht.nl: Een 
dierbaar verlies online 
gedeeld. 

3050 AC Papendrecht 
0184491900 
info@rouwbericht.nl 

Rust Zacht 

Trees van Dijk 

Rust Zacht is een 
eenvrouwsbedrijf dat 
producten ontwikkelt die 
de overledene kunnen 
ondersteunen in het 
proces dat zich voltrekt 
tussen overlijden en 
crematie of begrafenis. 
De Zachte Kist bestaat uit 
een kistvorm van vilt en 
een deksel waarmee de 
kist wordt afgesloten. 

Laan van Poot 102 
2566 EC Den Haag 
0703603521 
info@rustzacht.com

http://www.intermemento.nl/
mailto:info@rouwbericht.nl
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Yarden 

Iedere uitvaart uniek. 

Bij de uitvoering van 
iedere uitvaart staan de 
persoonlijke wensen van 
de overledene en diens 
nabestaanden voor Yarden 
centraal. Hierdoor krijgt 
ieder afscheid een 
persoonlijk karakter. Dit is 
het uitgangspunt in de 
dienstverlening van de 
medewerkers van het 
Yarden Uitvaartcentrum 
Alkmaar. De medewerkers 
zijn zeer vakbekwaam en 
bieden een persoonlijke 
begeleiding. 

Yarden Uitvaartcentrum 
Alkmaar is gevestigd aan 
de Overkrocht 20 te 
Alkmaar. Het 
uitvaartcentrum ligt in de 
directe omgeving van een 
tweetal begraafplaatsen. 

Het centrum beschikt over 
een ruime koffiekamer, 
een tweetal 
condoleanceruimtes, 
waarvan er een de 
mogelijkheid biedt tot een 
afscheidsdienst.. In de 
koffiekamer kunnen 
broodmaaltijden, koude 
en warme buffetten 
worden verzorgd, maar 
ook tijdens de 
condoleance kan hier 
koffie, thee, fris etc. 
worden geserveerd. 

Er is een familiekamer, 
met een eigen opgang, 
waar de familieleden dag 
en nacht bij hun dierbare 
kunnen zijn. 

Gerdien Dutrieux 
Teamleider Yarden 
Uitvaartzorg Noord 
Holland 
Tel.: 0889273760 
Uvz.alkmaar@yarden.nl 

Yarden Crematorium 
Schagerkogge 

Dorien de Bruijne, 
teamleidster 

‘In Yarden Crematorium 
Schagerkogge kan een 
plechtigheid geheel naar 
eigen wens worden 
ingevuld en vormgegeven. 
Sprekers, (live) muziek 
van Beethoven tot heavy 
metal, bloemen en 
balonnen, een open of 
gesloten kist, een 
avondplechtigheid, het is 
allemaal mogelijk. Ook de 
overledene omringen met 
door hem of haar 
geschilderde doeken, in de 
aula die motorfiets waar de 
persoon graag op reed of 
de overledene op de 
ladderwagen van een oude 
brandweer auto naar het 
crematorium maken de 
uitvaart uniek. Het is ons 
doel dat nabestaanden na 
afloop zeggen: ”De uitvaart 
van mijn dierbare is gegaan 
op de manier die bij 
hem/haar past.” Om u 
daarover verder te 
informeren of eventuele 
vragen te beantwoorden 

hopen wij u te zien in de 
Grote Kerk op 16 juni. 

Dorien de Bruijne 
Tel.: 0224 213 409 
www.yarden.nl 

Stg. Humanistische 
Uitvaartbegeleiding 

Loes Sjerp 

Sprekers bij 
buitenkerkelijke 
uitvaarten, familieleden 
helpen met het maken 
eigen tekst. 
”Cursus Praten over de 
Dood, verrijkt je leven” 

West 32 
1633 JC Avenhoorn 
0220541288 
sjerploes@quicknet.nl 
breekveldt@free.fr 
www.humanistischverbond.nl

mailto:Uvz.alkmaar@yarden.nl
http://www.yarden.nl/
mailto:sjerploes@quicknet.nl
mailto:breekveldt@free.fr
http://www.humanistischverbond.nl/


Ouders van een 
Overleden Kind 

Betsie de Jager 

Vereniging Ouders van een 
Overleden Kind. 
helpt en steunt alle ouders 
die een kind aan de dood 
hebben 'verloren', 
ongeacht de leeftijd. 
Ouders die al in de 70 zijn 
bijv. en een volwassen 
kind verliezen, maar ook 
ouders die tijdens de 
zwangerschap een kindje 
verliezen. 

0725332398 
regio 
noordhol@zeelandnet.nl 
www.vook.nl 

CHAT Photography 

Jaap 

Fotograaf Jaap Lotstra van 
CHAT Photography uit 
Alkmaar specialiseert zich 
in Uitvaartfotografie. 

"Het geeft heel veel 
voldoening wanneer je 
ziet hoeveel troost en 
verwerking een 
fotoreportage kan 
bieden." 
"Het mag raar klinken 
maar ik vind het 
fantastisch om te doen." 

Houtdraaierstraat 12 
1825 AL  Alkmaar 
tel: 0725625887 
tel: 06 100 66 974 
info@staevenstill.nu 
www.staevenstil.nu 

Winterkoninkje 

Lin Klaassen Zwamborn 

Het Winterkoninkje is een 
webwinkel met bijzondere 
geschenken voor 
premature, couveuse, zieke 
of overleden kinderen.  In 
de webwinkel verkoopt Lin 
Klaassen o.a handgemaakte 
figuren, vilten dieren, 
mobiles en kaarten die 
troost kunnen bieden 
tijdens ziekte of verlies van 
een kind. Naast de winkel 
runt zij ook een bijzonder 
atelier waar  op lokatie 
workshops gegeven worden 
in dans, theater, 
rouwverwerkingen het 
werken met 
natuurmaterialen. 
0108426769 / 0614194588 
www.hetwinterkoninkje.nl 
info@hetwinterkoninkje.nl 

Waterurn 

Dhr.W.K.J.Laurens 

De nabestaanden kunnen 
de as van de overledene 
in de speciale waterurn 
plaatsen. Door het 
ontwerp van de urn zal 
intredend hemelwater 
telkens een gedeelte van 
de as aan de aarde 
toevertrouwen. 
Molenstraat 16a 
6953 CT Dieren 
063032600 
info@waterurn.nl 
www.waterurn.nl

mailto:regio-noordhol@zeelandnet.nl
mailto:info@staevenstill.nu
http://www.staevenstil.nu/
http://www.hetwinterkoninkje.nl/
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Uit kinderliefde 

Claudia C.M. Folkerts 

:Een site voor ouders van 
een overleden kind en 
hulpverleners: 
“ Hoe kun je op een 
persoonlijke wijze afscheid 
nemen van je overleden 
kind.” 
Tevens geeft de maker 
van de site: Claudia C.M. 
Folkerts online 
uitvaartadvies en is uit te 
nodigen voor een lezing of 
ondersteuning bij 
workshops. 
uitkinderliefde@qmail.com 
www.uitkinderliefde.nl 

Christien Claassen 

Beeldend kunstenaar biedt 
aan nabestaanden de 
mogelijkheid om onder 
haar begeleiding in haar 
werkplaats te Amsterdam 
zelf een grafmonument te 
vervaardigen voor hun 
dierbare overledene. Ook 
maakt zij in opdracht 
gedenkbeelden en 
beschilderde urnen van 
steen en/of keramiek. 
Op de beurs kunt u haar 
kunstwerk “CENU” 
beleven. 

Christien Claassen 
Blasiusstraat 36 " 
1091 CS Amsterdam 
0204681397 
info@christienclaassen.com 
www.christienclaassen.com 

Dierverlies 

Ronald Schuurman 

Dierverlies Producten voor 
het afscheid van uw 
overleden huisdier. 
Van gedenk, of grafstenen 
(veldkei/graniet), urnen tot 
as sieraden. 
Te voorzien van uw 
persoonlijke tekst, 
afbeelding, of uw foto. 
De Hulderts 5 
7861 AX  Oosterhesselen 
0524582930 
info@dierverlies.nl 
www.dierverlies.nl 

Vlinderijnes 

Claudia Koole 

De Begeleidingkaars is 
een tastbaar handvat voor 
stervensbegeleiding, 
uitvaart, rouw en 
herdenking op basis van 
de onverbrekelijke 
liefdesband . Ook al heeft 
de dood de mens 
aangeraakt en zijn de 
werelden verschillend. 
Voor een nieuwe manier 
van leven tussen een 
overleden dierbare en 
nabestaande( n). 
Postbus 1118 
4700 BC Roosendaal 
0628081839 

contact@vlinderijnes.nl 
www.vlinderijnes.nl

mailto:uitkinderliefde@qmail.com
http://www.uitkinderliefde.nl/
mailto:info@christienclaassen.com
http://www.christienclaassen.com/
mailto:info@dierverlies.nl
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http://www.vlinderijnes.nl/


Hospice Het Thuis 
van Leeghwater 
Astrid Kootv.Westerhoven 

Stichting Hospice Het 
Thuis van Leeghwater wil 
graag een “BijnaThuis 
Huis” realiseren voor 
mensen in de laatste fase 
van het leven. Het doel is 
tweeledig: Het verlenen 
van hulp in de thuissituatie 
door inzet van opgeleide 
vrijwilligers. Het verlenen 
van hulp in een hospice 
door middel van 
ondersteuning en 
palliatieve zorg aan 
mensen in de laatste fase 
van hun leven en aan hun 
naasten. Zowel in de 
thuissituatie als in het 
hospice is afstemming en 
samenwerking met de 
professionele 
zorgverlening een vereiste 
Joris Arien Ruijterstr.30 
1462 XL Middenbeemster 
0299687311 
0620981521 
thuis.van.leeghwater@quicknet.nl 
www.hospice 
thuisvanleeghwater.nl 

Marileen Fabels 

Uitvaartdans: een gedanst 
afscheidswoord 

Een nieuw en 
vernieuwend idee om het 
afscheid van een dierbare 
te verzachten en iets 
unieks mee te geven; dát 
is wat Uitvaartdans 
beoogt te zijn. Tijdens de 
ceremonie kan worden 
gekozen voor een speciaal 
op de overledene geënte 
dans. Waar en wanneer 
bepalen de nabestaanden 
helemaal zelf. 

‘Soms dans ik in de aula, 
maar ook wel aan het 
graf. De dans is bedoeld 
als een gedanst 
afscheidwoord, daardoor 
komen heel andere 
beelden boven dan bij een 

speech. Je drukt je in 
beweging uit in plaats van 
taal. Soms nodig ik 
kinderen uit om mee te 
dansen, het is iets waarmee 
ze aan de afscheidsviering 
kunnen deelnemen.’ 
Dans is feest en leven, 
maar door een mooie 
vormgeving kan het leven 
over de dood worden getild 
door het dansen van een 
eenmalig schilderij. 
tel. 035 5263600 
tel. 06 44236598 
fabels@uitvaartdans.nl 
www.uitvaartdans.nl 

Monuminterim 

Mirjam Lonnee 

Na een begrafenis gaan er 
vaak maanden voorbij 
waarin een graf nog geen 

monument draagt. Om 
begrijpelijke redenen; u 
bent er nog niet klaar 
voor, het graf moet 
indalen of het 
vervaardigen van het 
monument van uw keuze 
kost tijd. Juist die eerste 
maanden wordt een graf 
het vaakst bezocht. Dan 
heeft u behoefte aan 
troost en niet aan een 
naamloos, onvindbaar 
stukje grond. 

Monuminterim biedt u het 
tussenmonument, een 
tijdelijk grafmonument dat 
het graf een persoonlijke 
uitstraling geeft. Mooier 
dan een naambordje en 
toch heel betaalbaar. 
Monuminterim levert het 
tussenmonument binnen 
vijf werkdagen in heel 
Nederland. 
Hembrugstraat 5 III 
1013 WV Amsterdam 
Postbus 20608 
1001 NP Amsterdam 
tel: 020 772 4459 
mob: 06 2822 5114 
mirjamlonnee@monuminterim.nl 
www.monuminterim.nl 
www.tussenmonument.nl

mailto:thuis.van.leeghwater@quicknet.nl
http://www.hospice-thuisvanleeghwater.nl/
mailto:fabels@uitvaartdans.nl
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TouchPro 
Stoelmassage 

OP DE BEURS: 10 min. 
voor € 10,. Waarvan € 
5, sponsoring voor het 
hospice. 

Bodhi Babijn 

Stoelmassage 
In een speciale 
ergonomische 
massagestoel, die uw 
lichaamsdelen 
ondersteunen, behandelt 
Bodhi (gediplomeerd 
stoelmasseuse) uw 
rug, schouders, armen, 
handen, hoofd en nek. 
Na de behandeling voelt u 
zich weer ontspannen en 
fit. 
Deze stoelmassage is 
gebaseerd op traditionele 

Japanse acupressuur, 
ook wel Shiatsu genoemd. 

Zang en gitaar 
Optreden van Bodhi met 
zang en gitaar 
Haar repertoire bestaat uit 
Nederlands, Engels, en 
Franstalige 
muziek, met een knipoog 
naar de Engelse en Ierse 
volksmuziek. 
Keslerlaan 16 te Bergen. 
tel: 0725894536 
mob: 0623916578 
bodhi.massage@hotmail.com 

Het Spel “Even 
anders”  

Stg Geloofsovertuiging en 
Levensbeschouwing 
Postbus 100 
3980 CC  BUNNIK 
tel: 0306596243 
(dinsdag en donderdag) 
www.gliz.nl 
website kaartspel: 
www.evenanders.nu 
Cornelie van Well 
030  231 03 80 
cornelie@wijwell.nl 
www.wijwell.nl 

Seker B.V. 

Patrick Knoben 

Seker B.V. 
biedt alternatieven aan voor 
de huidige 
uitvaartmogelijkheden en 
wil hiermee aanzetten tot 
nadenken over zowel hun 
impact op het milieu als 
hun symbolische 
draagwijdte. Uitvaartkisten 
van golfkarton of oude 
kranten, wilgentenen 
uitvaartkisten, urnen van 
maïs enz. behoren tot de 
mogelijkheden. 

0475453872 
www.seker.nl 
info@seker.nl 

Digizerk 

Met geavanceerde 
techniek  kan door een in 
de grafzerk ingebouwde 
kleine computer met LCD 
scherm gevoe220d door 
zonneenergie kunnen er 
diverse afbeeldingen 
worden getoond. Het stelt 
de nabestaanden in staat 
om de mooiste 
herinneringen aan de 
overledene op de 
gedenksteen in leven te 
houden. 

Fluid Design 
Box 22 
9860 AA Grotegast 
0594612223 
info@digizerk.eu 
www.digizerk.eu
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Høytidstjeneste AS 

Turi Myhre 

Wij zijn een Noors bedrijf 
en leveren ceremoniële 
lijkwaden voor prenatale 
en voldragen baby’s. De 
waden zijn uitgevoerd in 
zijde en van binnen 
afgewerkt met flanel. 
Samen met de wade 
leveren wij een fijn 
gedecoreerde kaars en 
kaarsenhouder. De wade 
kan direct na het 
overlijden in het 
ziekenhuis worden 
gebruikt, en is ook 
bedoeld voor gebruik in 
een omhulsel of kistje 
tijdens de begrafenis. 

0047 66 84 65 87 
Post Box 367, 1379 
Nesbru, Norway 
www.hoytidstjeneste.no 
tmyhre@powertech.no 

Janet Werner, 
medium 

Janet brengt als medium 
troost en berusting aan 
nabestaanden door middel 
van een persoonlijk 
consult. Ze is in staat 
emoties te doorgronden 
met haar razendsnelle 
inlevingsvermogen, een 
bijzonder ontwikkeld 
zesde zintuig en een 
duidelijk analytisch 
vermogen. 
Ze zal aanwezig zijn op de 
uitvaartbeurs met haar 
boek “Krachtkaarten”, wat 
gevoeld wordt, wil geleefd 
worden en haar boekje 
“Zin in een zin”.  Dit 
boekje staat bol van 
zinnen die inzicht geven, 
een vinger op de zere plek 
leggen, een steuntje in de 

rug geven, je blij maken, 
een veranderingsproces in 
gang kunnen brengen, of je 
misschien wakker 
schudden. 
Ook zal zij 2x een half uur 
een lezing geven. Ze zal 
foto’s lezen van 
overledenen en ‘De reis van 
de Ziel’ bespreken. Verder 
is zij aanwezig bij het 
forum. 
Mobile: +31 6 281 74 210 
www.janetwerner.nl 
j.werner@quicknet.nl 
info@janetwerner.nl 

Va~de 

Voor een waardig afscheid. 

De toepassing van een 
tijdelijk grafmonument dat 

binnen 2 werkdagen na de 
teraardebestelling kan 
worden geplaatst, geeft in 
de periode van rouw een 
verzorgde aanblik van het 
graf. 

Een dergelijk monument 
kan compact vervoerd 
worden en is snel ter 
plaatse te monteren. 
Dankzij dit unieke 
gepatenteerde concept 
heeft Va~de dan ook een 
uitstraling dat zich 
onderscheidt van alle 
andere materialen. Het 
heeft een lange 
levensduur, is eenvoudig 
te reinigen en tevens 
onderhoudsarm. Va~de 
kunststofmateriaal is 
breukvast, kleurbestendig 
(UV) en recyclebaar. 

Va~de  is een initiatief 
van: 
Lingbeek Products 
De Schelp 7 
9351 NV  Leek 
T. 0594 – 580 888 
F. 0594 – 580 881 
info@lingbeekproducts.nl 
www.lingbeekproducts.nl
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Jasca Jewels 

Nieuw van Jasca Jewels 
PITTORESQUE: Een kleine 
schilderijlijst voor om uw 
hals. Hierin kunt u 
uw herinnering aan uw 
dierbare plaatsen 

(bv: een foto / schilderij / 
symbool). De afbeelding 
kan naar wens besteld en 
verwisseld worden! 
De lijstjes zijn er in 
verschillende uitvoeringen. 
Heeft u een eigen idee qua 
versiering? Dan kunt u bij 
Jasca Jewels vragen naar 
de mogelijkheden. 
Bloemstraat 621 
1016 LE Amsterdam 

0651577906 
www.jasca.eu 
jasca@jasca.eu 

Strikt Persoonlijk 

Saskia Koffijberg 

Achter ieder mens schuilt 
een interessant verhaal. 
Strikt Persoonlijk vertaalt 
dit levensverhaal in tekst 
en beeld. Dit vormt samen 
een uniek document, een 
cadeau dat nog generaties 
meegaat. Strikt 
Persoonlijk richt zich met 
name op mensen die 
ongeneselijk ziek zijn. Om 
te laten zien dat iemand 
meer is dan patiënt, 
iemand met een verhaal 
en een levenswijsheid. 
Nobelstraat 135 
3512 EM Utrecht 
0302316131 

info@striktpersoonlijk.com 
www.striktpersoonlijk.com 

Nico Knol 

RoomsKatholieke Priester 

En het eeuw ige licht 
verlichtte…  

In de uitvaartliturgie van de 
Rooms Katholieke kerk 
keert in zowel de officiële 
teksten, als gezangen 
steeds de zin terug: Heer, 
geef de overleden ziel de 
eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichtte hem 
/ haar, dat hij / zij mag 
rusten in vrede. Een gebed 
voor de overledene dat 
zijn/haar ziel, wie iemand 
ten diepste is, rust mag 
vinden en verlicht worden 
door het eeuwige licht. 
Verlicht worden door het 
eeuwige licht, eeuwig licht 
is in het Christelijke 
woordgebruik een betekenis 
van God, God als licht van 
‘den beginne’, licht dat er 
altijd zal zijn, verwarmend, 
verlichtend, vurig. Om rust 

en verlichting bidden, dat 
iemand’s ziel tot rust mag 
komen, tot verlichting, 
inzicht ontvangen wat 
deze eeuwige rust is. 
Hoewel het lichaam ‘ten 
dode’ is, zijn wij bezig met 
iemands ziel, een ziel die 
we het beste toewensen, 
een mensenleven die ons 
bezig blijft houden ook na 
de dood, voor wie we 
blijven bidden, met wie 
wij verbonden blijven. Op 
die manier leeft iemand 
voor ons verder. Ik wil u 
graag meer vertellen over 
hoe de Rooms Katholieke 
Kerk afscheid neemt van 
haar geloofsgenoten, met 
welke woorden, rituelen. 
Ik wil u kennis laten 
maken met hoeveel 
mogelijkheden onze kerk 
kent in het begeleiden van 
mensen voor en na het 
sterven, het begeleiden 
van hun nabestaanden. 
(tot ziens op deze 
bijzondere dag) Nico Knol 
pastor van de 
R.K.Parochies in de 
Egmonden

http://www.jasca.eu/
mailto:jasca@jasca.eu
mailto:info@striktpersoonlijk.com
http://www.striktpersoonlijk.com/


Reingreen 

Een overleden dierbare 
herdenken in een 
bijzondere boom of 
heester 
Rein Green is een 
compleet nieuw initiatief in 
Nederland op het gebied 
van asbestemming. 

Het op een natuurlijke 
manier afscheid nemen 
gebeurt door op een 
speciale wijze de as samen 
te brengen met het 

wortelbed van een boom 
of heester, waardoor de 
as deels als voedingsstof 
wordt opgenomen. 
Rein Green biedt op deze 
wijze nabestaanden een 
levende, tastbare 
herinnering aan een 
dierbare overledene in de 
gedaante van een boom of 
heester. 
Op deze manier worden 
Leven en dood 
onlosmakelijk met elkaar 
verbonden 

Amsteldijk zuid 205 
1188 VP Amstelveen 
0646608223 
info@reingreen.nl 

Stichting "De 
Hemelpoort"  

Aanspreekpunt voor 
grootouders van een 
ongeneeslijk ziek of 
gestorven kleinkind 

Het verdriet van 
grootouders bespreekbaar 
maken en behulpzaam 
zijn bij de emotionele 

verwerking daarvan. 
Mensen uit isolement halen 
en ondersteunen bij 
eenzaamheid. 

Eén a twee keer per jaar 
wordt een ontmoetingsdag 
georganiseerd. Waarin 
lotgenoten met elkaar tot 
uitwisseling kunnen komen. 
Op de ontmoetingsdagen 
zal voor ondersteuning 
veelal een deskundig team 
aanwezig zijn. 
De bijeenkomsten hebben 
tot doel om mensen de 
gelegenheid te bieden 
elkaar te ontmoeten. Daar 
kunnen zij in wederzijdse 
gelijkwaardigheid en 
onafhankelijkheid tot 
uitwisseling komen over 
hun ongeneeslijke zieke of 

overleden kleinkind én 
hun ouders. De kracht zal 
liggen in wederzijds 
vertrouwen waarin h/er 
kenning voor ieder 
persoonlijk verhaal wordt 
gewekt. 

Postbus 292, 3400 AG 
IJsselstein 
Bel      : 030  688 29 55 
info@dehemelpoort.nl 
www.dehemelpoort.nl 

De Boeketterie 

Ciska van der Tak 

De Boeketterie, mijn 
bloemenwinkel waar ik 
bijna 17 jaar lief en leed 
heb gedeeld. De 
Boeketterie, mijn tweede 
thuis. Geef mij bloemen, 
ruimte en een paar

mailto:info@re-ingreen.nl
mailto:info@dehemelpoort.nl
http://www.dehemelpoort.nl/


kernwoorden en ik laat 
mijn creatieve inspiratie 
erop los. 
Rouw en mijn 
bloemsierkunst, de cirkel 
is rond. Symbolieken zijn 
mijn ding. Hoe mooi mag 
het zijn als het afscheid 
genomen mag worden 
waarin de persoon 
centraal staat door middel 
van  symbolische 
rouwarrangementen. 
Op deze uitvaartbeurs ziet 
u een presentatie van 
diverse 
rouwarrangementen met 
een boodschap. Laat u 
verbazen....................... 
Vondelstraat 21 
1813 AA Alkmaar 
Tel:0725404000 
www.boeketterie.nl 
info@boeketterie.nl 
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