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Beste . 
In deze nieuwsbrief houd ik u graag op de hoogte van de mogelijkheden en
ontwikkelingen rond afscheid en met name rond het vak afscheidsfotograaf.
Deze nieuwsbrief inspireert en motiveert u 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 de
mogelijkheid voor 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.
 
 

Elfjes
Elfjes zijn gedichten van 11 woorden volgens de stijlvorm: één woord, twee woorden, drie
woorden, vier woorden, één woord. Eerder plaatste ik op mijn website al een tiental elfjes
geschreven door José Kodden, met bijpassende foto’s uit mijn portfolio daarbij.

Soms maakt ik een foto waar spontaan een elfje bij ontstaat. Deze keer waren het er drie.
Hieronder het laatste Elfje:

Muurbloem

Kleur
Tussen stenen

Een muurbloem ontsproten
Tegen de verdrukking in

Krachtig

(Deze en alle andere Elfjes kunt u vinden onder het kopje Gedichten op mijn website)
 
 

Aanwezigheid van een afscheidsfotograaf
Het is nog lang niet voor iedereen gemeengoed dat er bij een afscheid een fotograaf aanwezig
is om de liefde en troost, die vaak zo voelbaar is tijdens een afscheid, vast leggen voor de
familie.
Lang voordat de AVG werd doorgevoerd gebruikte ik al informatiebordjes die bij het
condoleanceregister worden geplaatst. 
Hiermee is duidelijk voor genodigden/belangstellenden dat er op verzoek van de familie
foto’s worden gemaakt.

 

 
 
 
 

Herinneringsalbum woning
Wanneer u door fysieke of mentale beperkingen niet meer zelfstandig kunt blijven wonen is
dat een hard gelag. Het overkwam mijn schoonmoeder dit jaar. Met het herinneringsalbum
dat ik voor haar heb gemaakt kan ze zich weer even in haar oude woning wanen, wat heel
waardevol blijkt te zijn. Ze kan zo vaak ze wil nog eens nazien hoe het ook alweer was.
Onderstaand drie foto's uit het album dat ik voor haar heb gemaakt. Ook dit is voor mij
afscheidsfotografie in de breedste zin van het woord.
 

 
 
 
 

Gast blog: Atelier Alewijn
 

 
Marijke Ott heb ik leren kennen bij het Bezinningshuis in Den Dolder.
Ik ken haar als een enthousiaste en ondernemende vrouw die met bezieling achter haar
bedrijf Alewijn staat. Ik neem graag haar blog op in deze nieuwsbrief zodat u haar beter kunt
leren kennen.
 
Fijn dat ik in de nieuwsbrief van Ellen iets mag vertellen over Atelier Alewijn en lijkwades.
Sinds 1991 kun je in plaats van een kist of een mand, ook kiezen voor een lijkwade voor
zowel begraven als cremeren. De lijkwade moet voldoen aan twee voorwaarden; het
materiaal van de lijkwade moet gemaakt zijn van natuurlijk materiaal én uiteindelijk moet de
overledene helemaal bedekt zijn. Bij een lijkwade heb je een draagbaar nodig om de
overledene te vervoeren. Deze kun je ook op mijn website vinden.
Als je kiest voor een wade en níet voor een kist dan is de overgang naar het definitieve
afscheid zachter. De overledene is nog toegankelijk, aan te raken, de contouren zijn zacht en
de sfeer is open.....

 
 

Een mooie zomer gewenst

Ik wens alle lezers van deze nieuwsbrief een heel mooie relaxte zomer toe. Met prachtige
zonsondergangen zoals deze afgelopen zomer in Sint Maartenszee (Noord Holland).
 
Geniet er van en graag tot ziens!.

Ellen Teunissen
 
 

 

 

"Ellen heeft op professionele en persoonlijke wijze warme foto’s gemaakt,
Zodanig dat wij ondanks ons verdriet toch ook mooie herinneringen hebben aan ons
kleine mannetje."

"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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