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Beste , Deze 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.
Mijn missie is het breder bekend maken van de mogelijkheid om een liefdevolle herinnering
te maken rond een afscheid.
We fotograferen bij elke belangrijke gelegenheid in ons leven. Aan de mogelijkheid om te
fotograferen bij een afscheid wordt nog weinig gedacht. Terwijl juist op deze dag veel aan
onze aandacht voorbij gaat.

Een mooi respectvol herinneringsboek helpt in het rouwproces. Het maakt het verlies
bespreekbaar, geeft aansluiting bij de mensen die er door omstandigheden niet bij konden
zijn, helpt vragen te beantwoorden van de kinderen die nu nog jong zijn maar over een
poosje met vragen komen. 
 
 

Opnieuw IN DE PERS
Publicatie Algemeen Dagblad

Op 17 januari 2017 stond er weer een
mooie stuk over afscheidsfotografie in de
krant.
Met dank aan Jolette Jung-Moolenaar die
mij hiervoor interviewde n.a.v. de vorige
nieuwsbrief. 

Geluidsopname Interview Kamuze
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik een
interview aan bij het radio programma
Kamuze, van Slotstadradio. Een opname
hiervan staat nu ook op mijn website.

 
 

Indrukwekkende
filmopname 
"When I die", Philip Gould

In “When I die” deelt Philip Gould zijn
gedachten en inzichten terwijl hij door
slokdarmkanker zijn dood nadert.

Hoe kunnen we de dood benaderen, terwijl we het leven omarmen?
Hoe kunnen we het gesprek rond de dood en palliatieve zorg voor terminale patiënten
veranderen?
Philip geloofde dat voor de terminaal zieken en hun naasten er intense momenten van
vreugde, besluiten en inspiratie kunnen zijn, net zo goed als momenten van angst, pijn en
verdriet.
Graag wil ik je attenderen op deze indrukwekkende filmopname op YouTube, welke mij tot
denken aanzette.
Ik ben heel benieuwd naar jouw reactie.
 
 

Symbolen, rituelen en tradities
Als afscheidsfotograaf heb ik vaak te
maken met mooie symboliek, bijzondere
rituelen en verrassende tradities.
Tijdens mijn vakantie in 2016 op
Ameland grijp ik de gelegenheid aan, om
een mooie traditie mee te maken: De
lancering van de paardenreddingsboot. In
1979 ging het tijdens de
lancering vreselijk fout en 8 paarden
verdronken.Om dat te herdenken is een
paardengraf gemaakt in de duinen. 
De kracht van deze traditie is dat ook
deze heldhaftige paarden steeds opnieuw herdacht blijven. Ook 37 jaar later worden er nog
bloemen gelegd bij het graf.
Dit was voor mij aanleiding om hier een blog over te schrijven. 

 
 

Vlinders staan
symbool voor de
onsterfelijke ziel
Bij de Woudkapel in Bilthoven exposeer
ik samen met Silene van Waveren, van 20
februari tot 1 mei. Silene toont haar
prachtige keramiek en ik mijn krachtige
vlinders en oude meesters.
De expositie is te bekijken rond andere
activiteiten in de Woudkapel.

De officiële opening is van 11:30-13:00 uur op zondag 5 maart, aansluitend op de
kerkdienst. Van harte welkom!

 
 

Uitvaartbeurzen
Wanneer je je wilt oriënteren op de vele
mogelijkheden rondom afscheid dan zijn
onderstaande gratis beurzen een aanrader.

Funeral Fair in de Van Nelle fabriek
Rotterdam, op 9 april van 11:00 -17:00 uur.
Voor meer info klik hier. 

Uitvaartbeurs Amsterdam, in de
Westerkerk, op 22 april van 10:00 uur -
16:00 uur. Voor meer info klik hier.
 
 

 

 

het is heel waardevol als je later op een groot verlies kunt terug kijken door
middel van professionele foto's die stijlvol zijn gearrangeerd.

"wat een prachtige foto's heb je gemaakt tijdens het afscheid van mijn
moeder. Ik ben er stil van ... "

 

 
 
 
www.eenliefdevolleherinnering.nl | Stuur een mail
Indien je geen prijs stelt op het ontvangen van deze nieuwsbrief, schrijf je dan hier uit.

https://eenliefdevolleherinnering.nl/index.php?page=acymailing_front&ctrl=archive&task=view&id=54&userid=-&noheader=1&noheader=1
mailto:ellen@eenliefdevolleherinnering.nl?subject=Reactie%20op%20Nieuwsbrief%20februari%202017
https://eenliefdevolleherinnering.nl/artikel-in-algemeen-dagblad/
https://eenliefdevolleherinnering.nl/interview-kamuze-op-slotstadrtv/
https://www.youtube.com/watch?v=S2eUw0CUuMc
https://eenliefdevolleherinnering.nl/symbolen-rituelen-en-tradities/
https://www.silenevanwaveren.nl/
http://www.rememberme.nl/rememberme-uitvaart-event-rotterdam/
http://www.uitvaartbeurs.amsterdam/
https://eenliefdevolleherinnering.nl/
mailto:info@eenliefdevolleherinnering.nl?subject=Bericht%20n.a.v.%20nieuwsbrief
https://eenliefdevolleherinnering.nl/index.php?page=acymailing_front&ctrl=frontusers&task=unsubscribe&id=&key=&mail_id=54&noheader=1
http://www.afscheidsfotografen.nl/

