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Beste , Hierbij ontvang je alweer de derde 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 in de breedste zin van
het woord
Het gezicht achter een Liefdevolle Herinnering is Ellen Teunissen.
Fotograferen van een met zorg vormgegeven dag van de uitvaart is dankbaar werk.
De foto's, mooi verwerkt in een herinneringsboek, blijken keer op keer troostend.
Met 'afscheidsfotograaf in de breedste zin van het woord' bedoel ik onder andere een levensportret.
Onder een levensportret vallen eigenlijk alle portretfoto's die gemaakt worden om een herinnering vast te
houden aan een belangrijk moment dat niet meer terugkomt. Wanneer we op een zekere leeftijd komen of
bijvoorbeeld door ziekte het afscheid in zicht komt is het mogelijk om voor het nageslacht een mooi portret
achter te laten. Dit geldt ook wanneer je voor een ingrijpende behandeling staat en voor jezelf de herinnering
wilt vasthouden.

Wanneer er geen recente portretfoto voor handen is kan ik een foto van een andere gelegenheid bewerken om
bij de uitvaart te kunnen projecteren of om op de kist te zetten.
 
 

AFSCHEIDSFOTOGRAFEN VERENIGEN ZICH

Het Nederlands Collectief Van Afscheidsfotografen (NCVA) is een nieuwe vereniging waarbij professionele
fotografen zijn aangesloten, die zich hebben gespecialiseerd in het maken van een fotoreportage, voor en
tijdens een uitvaart. Het NCVA is het eerste collectief van afscheidsfotografen zonder commercieel oogmerk.

"Elke afscheidsfotograaf is een professionele fotograaf maar niet elke professionele fotograaf is een
afscheidsfotograaf" -bestuurslid NCVA.

Het NCVA heeft als doel consumenten en uitvaartondernemers bekend te maken met de mogelijkheden en
het belang van een afscheidsreportage. Het Collectief is een ondernemersnetwerk van afscheidsfotografen
waar samenwerking tussen de fotografen wordt gestimuleerd om zo elkaar te versterken. Daarnaast kunnen
de leden elkaar indien nodig vervangen en kan er een beroep op elkaar worden gedaan wanneer een tweede
fotograaf gewenst is. De vereniging heeft leden door het hele land en biedt de mogelijkheid aan
nabestaanden om een gekwalificeerde afscheidsfotograaf bij hen in de buurt te kiezen. De leden voldoen aan
strenge eisen welke jaarlijks getoetst worden. Nieuwe leden worden door een commissie getoetst voor
toelating.
Een professionele afscheidsfotograaf maakt het verschil tussen een kiekje en een waardevolle foto. 
Het NCVA wil laten zien en voelen dat afscheid nemen niet eng is, maar warm en liefdevol. Nergens is
zoveel liefde voelbaar als op een uitvaart. Niet een herinnering aan een van de verdrietigste dagen in
iemands leven, maar herinneringen aan liefde, connectie en samenzijn tijdens het afscheid worden
vastgelegd. Fotoís gemaakt tijdens een afscheid verdwijnen niet onderin een kast maar worden verwerkt in
een mooi herinneringsboek dat bijdraagt aan het vasthouden van de gedachte aan en de liefde voor de
overledene en het helpt het afscheid bespreekbaar te maken.

Bent u op zoek naar een afscheidsfotograaf of bent u een afscheidsfotograaf en wilt u zich aansluiten bij de
vereniging, kijk dan op de website www.afscheidsfotografen.nl of bel voor informatie, Yvette Vlaar: 06-
42319621 of Gonnie van Venrooij Helfrich: 06-41255518

Het NCVA dingt mee naar de innovatieprijs van Yarden. Vind je het ook belangrijk dat iedereen op de hoogte
is van de mogelijkheid om voor een herinneringsalbum te kiezen stem dan HIER mee. 

 
 
 

NIEUW BLOG: MOBIEL ZONDER MOBIEL

Anno 2017 kunnen we ons een wereld zonder mobieltjes niet meer voorstellen!
Eerlijk gezegd wordt ons straatbeeld erdoor bepaald. Het schijnt dat we in Nederland gemiddeld 5x per uur
per dag op onze mobiele apparaten kijken!

Ik stel mezelf (en anderen) regelmatig vragen als:

Zijn we socialer geworden met onze mobiele telefoons?
Is al bellend langs de kassiëre lopen sociaal? "Feeling like a machine?"
Wat zeg je met jouw lichaamstaal wanneer je constant op je mobieltje kijkt en tikt terwijl je in
gezelschap bent? "Ik ben hier wel maar zoek toch liever elders contact?"
Is het normaal dat ouders die bellen terwijl hun kind om hun heen dreutelt en om aandacht vraagt
zeggen: "Stil papa/mama is even aan het bellen"

Buiten dat bovenstaande voorbeelden m.i. weinig sociaal zijn, lijkt het verder misschien redelijk onschuldig.
Er is geen direct zichtbaar gevaar.
Maar… Wat te zeggen van al de mensen die druk zijn met hun mobiel terwijl ze lopen, fietsen of autorijden?
Wat zijn daar de gevolgen van? Lees HIER verder op mijn website. 
 
 

UITVAARTBEURZEN
(foto: Drageman

Wikandoe) 
Wanneer u zich wilt
oriënteren op de
vele mogelijkheden
rondom afscheid
dan kunt u gratis
een uitvaartbeurs
bezoeken. Kijk
voor data van de
dichtstbijzijnde
beurs op:

http://www.uitvaartbeursagenda.nl/
 
 

Fijne zomer!
Bedankt voor het
lezen van deze
nieuwsbrief.
Ik wens iedereen
een heel mooie
zomer!
 

Ellen Teunissen

 

 

 

"wij waren er achteraf heel blij mee om ook een herinnering aan deze verdrietige, maar
toch ook mooie dag te hebben."

"De foto's die je gemaakt heb bij het afscheid van mijn vrouw zijn schitterend en ik kijk er
vaak naar om het verdriet een plaats te geven."
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