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Beste . Voor deze laatste
nieuwsbrief van 2019 heb ik
weer enkele interessante, aan
uitvaart gerelateerde,
onderwerpen verzameld. Ik
hoop dat ze voor jou ook een
toegevoegde waarde hebben en
dat er door deze nieuwsbrief een
mooie uitwisselingen van
ervaringen ontstaat.
Daarvoor kun je mij een e-mail
sturen: 

ellen@eenliefdevolleherinnering.nl of bellen: 06-15696647

Met vriendelijke groet,
Een Liefdevolle Herinnering

Ellen Teunissen

 

 
 
 

Laatste reis
In het recente verleden werd in Nederland een overledene alleen begraven in een kist of
gecremeerd. De een meer, de ander minder luxe uitgevoerd. 
De ontwikkeling hierin heeft zich de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Zo kun je kiezen
uit veel meer soorten kisten en manden maar ook lijkwades waarbij de overledene
ondersteund wordt door een draagbaar. 
In mijn werk als afscheidsfotograaf zie ik heel veel persoonlijke en mooi versierde kisten en
manden voorbijkomen. Beschilderd door de familie of bijvoorbeeld gewrapt met een foto,
soms gemaakt door de overledene zelf. Ook lijkwades kunnen heel persoonlijk zijn en soms
door de overledene zelf gemaakt. Deze verschillen geven een bepaald beeld van de
overledene en zijn/haar plaats binnen de familie.

Ik vind het mooi om te zien hoe persoonlijk José uit Helmond haar uitvaart heeft kunnen
voorbereiden met een wel heel passende kist of eigenlijk koffer. Wat is er mooier, wanneer je
bij leven zoveel hebt gereisd, om de laatste reis in een koffer te maken?

(lees het hele verhaal in het AD)
 
 

“Dying is not as bad as you think”
Als vrijwilligster bij de palliatieve thuiszorg loop ik een stukje mee met mensen die
ongeneeslijk ziek zijn. Hierbij probeer ik ook de familie die hieromheen staat tot steun te
zijn. De angst die mensen ervaren door het niet weten wat hen te wachten staat is soms heel
groot. 
De duidelijke uitleg van Kathryn Marnix, over hoe een stervensproces doorgaans verloopt,
kan de angst mogelijk wat wegnemen.
 

 
 
 

Je digitale erfenis
Praten over de dood kan rust geven, wanneer wensen besproken en geregeld zijn.
Ook wanneer je jong bent is het goed wanneer de dood bespreekbaar is.
Denk je daarbij ook na over je wensen betreft jouw digitale erfenis?
Wat mag er gebeuren met jouw accounts van: Facebook, Linked-in, Twitter, Instagram,
Google diensten zoals G-mail en Youtube …..? Wanneer je niets regelt bij leven is het heel
lastig voor nabestaanden om accounts te verwijderen of om te zetten.
Lees er meer over in een artikel van Frankwatching.

 
 

Gast blog: Jeanine Gerlofsma,
Gedenkstenen 

 

Bij een netwerkbijeenkomst op het sfeervolle Slot Zeist ontmoette ik in november Jeanine
Gerlofsma.
Zij vertelde gepassioneerd hoe zij, in samenwerking met nabestaanden, een persoonlijke
gedenksteen van mozaïek maakt. Ik laat je graag kennismaken met de mogelijkheden die zij
biedt:

Mozaïek is een zeer geschikte kunstvorm voor een gedenkobject, omdat het zoveel
toepassingsmogelijkheden heeft. Op een grafsteen, een urn of verwerkt in een drie-
dimensionale vorm, in een bonte mengeling van kleuren of juist ingetogen van aard.

 
 

Paarse vlinder
Ik ben gek op vlinders, de betekenis die ze voor veel mensen hebben, de mooie metafoor: ze
staan voor de onsterfelijke ziel, de transformatie die ze doormaken van ei-rups-pop-vlinder.
Wat voor mij nieuw was is de betekenis van de paarse vlinder, welke geplaatst wordt op de
wieg van een baby wanneer er sprake was van een meerlingzwangerschap en er een van de
baby's niet levensvatbaar bleek te zijn. 
De paarse vlinder wordt als sticker op de wieg geplakt of elders zichtbaar gedragen om
pijnlijke vragen/opmerkingen te voorkomen.

(Bekijk het Youtube filmpje)
 
 

Fijne feestdagen!
Zo aan het eind van het jaar neem ik een moment om nog even achterom te kijken.
Dan zie ik:

de mooie ontwikkeling die ik met mijn bedrijf heb mogen doormaken
wat we met het NCVA hebben kunnen neerzetten
persoonlijke verliezen 
meer mantelzorgtaken
maar vooral ook trots op wat ik heb mogen betekenen voor mijn gezin en in mijn werk.

Ik hoop dat jij ook goed terug kunt kijken en met frisse energie het nieuwe jaar tegemoet
gaat.
Voor nu wens ik iedereen heel gezellige feestdagen!
 

Geniet er van en graag tot ziens!.

Ellen Teunissen
 

 

 

"We zijn heel blij met de foto’s die Ellen heeft gemaakt. En ik zou iedereen
willen adviseren om te overwegen, om tijdens een uitvaart foto’s te laten maken
door, een daarvoor opgeleide fotograaf."

"Jouw persoonlijke betrokkenheid hebben we zeer gewaardeerd."
"In het begin vond ik het een raar idee een fotograaf die tijdens de

begrafenis van mijn vader rond rent om foto's te maken, maar ik heb van Ellen
helemaal niet meegekregen dat ze erbij was maar wel onwijze mooie en waardige
foto's gekregen."
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