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Beste ,

Deze eerste nieuwsbrief ontvang je omdat wij al eerder contact met elkaar hebben
gehad of omdat je je hebt ingeschreven voor deze nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief houd ik je graag op de hoogte van de mogelijkheden en
ontwikkelingen rond afscheid en met name rond het vak afscheidsfotograaf.
Deze nieuwsbrief inspireert en motiveert je hopelijk om een moeilijk onderwerp als
de dood en afscheid nemen bespreekbaar te maken.
Reacties zie ik graag. Stuur mij daarvoor een mail
aan: ellen@eenliefdevolleherinnering.nl
Ik hoop dat er een mooie uitwisseling van ervaringen ontstaat.

 

 
 
 

Ellen teunissen,
afscheidsfotograaf
Het gezicht achter een Liefdevolle
Herinnering is Ellen Teunissen.
Afgelopen jaar heb ik een specialisatie
opleiding gevolgd tot bekwaam
afscheidsfotograaf.
Bij een specialisatie hoort een aparte
website. Vandaar dat
naast ellensfotogalerijen.nl nu
ook eenliefdevolleherinnering.nl 
is vormgegeven.

Ik nodig je van harte uit deze website(s) te
bezoeken.

 
 
 

DIPLOMA
UITREIKING
BEKWAAM

AFSCHEIDSFOTOGRAAF 2016
Na een jaar van hard werken ontvingen op 9 december zes fotografen hun diploma voor de
specialisatie "Afscheidsfotograaf". Tijdens deze opleiding mochten we kennismaken met
de verschillende aspecten van afscheid, begrafenissen en crematies. Maar ook een stukje
zelfreflectie en inzicht in waar we zelf staan met onze rouwervaringen maakte onderdeel uit
van deze cursus.

Op de foto v.l.n.r.
Ellie Kuper, Johan Horst, Evelien Vugs, Ellen Teunissen, Jan Messink en Daniëlle Klaver.
Foto gemaakt door: Arianne Beks.
 
 
 

Elfjes
"Elfjes", zijn gedichten van 11 woorden
volgens de stijlvorm: één woord, twee
woorden, drie woorden, vier woorden, één
woord.
Op mijn site staan een aantal van deze
gedichten uit het boekje 'Een spoor van
licht' door José Kodden.

 
 

IN DE PERS:
PUBLICATIE NIEUWSBODE ZEIST
In de Nieuwsbode van 14 december staat
een mooie uitleg van het vak
afscheidsfotograaf.

Toen de redactie vernam dat er in Zeist een
Afscheidsfotograaf was gekomen, wilden ze
graag meer weten over het onderwerp. Om
het hele artikel van Asta Diepen Stöpler te
lezen klik op de knop hieronder.

INTERVIEW KAMUZE
Op 4 januari, tussen 19:30-20:00 uur, ben ik
te horen in het radio programma Kamuze,
van Slotstadradio. Ook hier praten we over
de mogelijkheden en voordelen van
afscheidsfotografie. Mijn doel is om zoveel
mogelijk mensen bekend te maken met het
bestaan van afscheidsfotografie. 

 
 

Fijne feestdagen

Hartelijk dank voor het vertrouwen en de support die ik afgelopen jaar mocht ontvangen.
Hele sfeervolle Feestdagen gewenst en alle goeds voor het nieuwe jaar!
 

Graag tot ziens in 2017
 

 

 

Foto's kunnen helpen de liefde voor een dierbare vast te houden
Het begint normaal te worden dat er foto’s gemaakt worden tijdens een

uitvaart
"Door deze foto's heb ik een heel mooie herinnering aan de laatste dag van

mijn vrouw op deze aarde"
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