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Beste . Deze nieuwsbrief is de
eerste en gelijk de laatste van 2020
waarin ik graag een aantal dingen
wil delen. We leven in een heel
bijzonder jaar waarin afscheid
nemen extra veel van onze
creativiteit en flexibiliteit vraagt
door de steeds wisselende
maatregelen rond Covid-19. Ik
hoor graag hoe jij terugkijkt op
2020. 
Reacties zie ik graag. Stuur mij
daarvoor een mail aan: 

ellen@eenliefdevolleherinnering.nl of bellen: 06-15696647

Met vriendelijke groet,
Een Liefdevolle Herinnering

Ellen Teunissen

 

 
 
 

CHINEES GEZEGDE
Wanneer alles tegenzit herinner je dan

dat het de tegenwind is die de vlieger doet stijgen.

 
 

PERSOONLIJKE TERUGBLIK 2020
Het jaar 2020 blijft er waarschijnlijk één voor het collectief geheugen.
De eerst twee en halve maand, in het oude normaal, stonden in het teken van veel plannen
voor ontwikkeling en groei. Daar zijn door de pandemie andere prioriteiten voor in de plaats
gekomen.
Ook binnen ons gezin kregen we te maken met beperkingen in de bezoekmogelijkheden en
met name die aan mijn schoonmoeder in het verzorgingshuis: 'Hek'-bezoeken, 'achter glas'-
bezoeken en uiteindelijk  'gemaskerde'-bezoeken. Het deed en doet haar en ons geen goed.

Daarentegen konden buddy-huisbezoeken via mijn NPV-vrijwilligerswerk wel doorgaan. Ik
ben dankbaar dat ik daarin wel aandacht en nabijheid mag geven aan mensen in hun laatste
levensfase.

Naast afscheidsfotografie heb ik leuke foto opdrachten mogen doen voor onder andere een
huisartsenpraktijk, het Bezinningshuis, Natuur en duurzaamheid, een architect en
ondernemers die een zakelijk portret wilde. Deze afwisseling spreekt mij enorm aan.

Dan is onze dochter dit jaar “uitgevlogen”. Wij hebben nu zoals dat heet een 'empty nest'. Zij
is er dolgelukkig mee.
Het hele proces van de bouw en plaatsing van haar Tiny House is vanzelfsprekend mooi vast
gelegd en in een album verwerkt. 
 

(klik op de afbeelding om een filmpje van de plaatsing te zien)
 

Op veilige afstand konden de werkzaamheden in het Griftbosje, een braakliggend terrein dat
we met een aantal buurtbewoners tot een fijne speelplek wisten om te toveren, gewoon
doorgaan. Deze voortgang is mooi vastgelegd en te volgen op de website.

Mijn functie van secretaris bij het NCVA heb ik eind november neergelegd. Ik blijf wel vol
passie afscheidsreportages maken.

Verder ben ik heel benieuwd wat 2021 ons gaat brengen.
 
 

QUOTE JOHN LENNON (1940-1980)
“I’m not afraid of death because I don’t believe in it.

It’s just getting out of one car, and into another”

 
 

GEDICHT 'HOUDEN VAN'

 
Wanneer ik aan het fotograferen ben tijdens een uitvaart hoor ik meestal de sprekers niet. Dit
prachtig gedicht van Annemarie, dat zij voor haar moes en papa heeft geschreven kwam
echter wel binnen. Met toestemming deel ik het hier graag, met op verzoek alleen haar
voornaam.
 

Houden van is meestal fijn
Maar ook kwetsbaar op zijn tijd
Houden van dat blijft bestaan

Ook al ben je elkaar kwijt

 
 

WIST U DAT:
Er 'Bedside Singers' zijn? Zij zingen voor mensen in de laatste levensfase. Hun liedjes
vormen soms een brug tussen waar mensen nu zitten en het onbekende waar ze naar
toe gaan. Dit initiatief is gestart in Amsterdam door Petrie Akkermans en heeft
ondertussen navolging in meer grote steden.

Open hier een PDF van het artikel uit het Parool van 9 maart 2020.
 

Er in vroegere tijden, nog voordat fotografie was uitgevonden en er post-mortem foto’s
gemaakt konden worden, dodenmaskers werden gemaakt om dierbaren te herdenken.
Deze maskers werden soms ook gebruikt als basis om alsnog een portret van de
overledene te schilderen.

 
Tegenwoordig wordt de mogelijkheid geboden om een afgietsel te maken van handen
of bij baby’s de voetjes voor een tastbare herinnering.
Ik realiseer me nu pas dat er in het begin van mijn opleiding tot verpleegkundige van
de halve groep een dergelijk masker is gemaakt, niet beseffende dat zo ook een
dodenmasker werd gemaakt. Met natuurlijk het verschil dat wij rietjes in onze neus
kregen om te kunnen blijven ademen.

 

 
 

KERSTGROET
Ik wil iedereen veel positiviteit wensen. 
Laten we binnen de mogelijkheden die we nog wel hebben, met elkaar het jaar goed
afsluiten. 
Laten we omzien naar elkaar en met gepaste ruimte proberen elkaar nabij  te zijn.

 

 
Als laatste deel ik nog graag het volgende gedicht, omdat ik het passend vind in deze tijd.

ZORGENDE HANDEN

Handen die zich enkel strekken,
naar bezit en macht en poen.

Zullen graaiend niet ontdekken,
wat een hand nog meer kan doen.

Geniet, blijf gezond en ik hoop dat we elkaar weer snel mogen ontmoeten!

Ellen Teunissen
 

 

 

"Wat een waardevolle foto's heb je voor ons gezin gemaakt bij het afscheid
van Kees. En naast de prachtige foto's is het fijn om jou als mens bij zo'n bijzonder
afscheid te 'hebben'.... Dank uit de grond van ons hart."

"Ellen, jij ging zorgzaam en respectvol om met alle betrokkenen.
Onopvallend ging je je gang. Toen je het concept-boek liet zien gaf je mij
voldoende ruimte voor inspraak. Het is een prachtig, dierbaar boek geworden."

"In het begin vond ik het een raar idee: een fotograaf die tijdens de
begrafenis van mijn vader rondrent om foto's te maken. Maar ik heb van Ellen
helemaal niet meegekregen dat ze erbij was en wel onwijze mooie en waardige
foto's gekregen."
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