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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
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.
 
 

Een liefdevolle herinnering in het
Nederlands Dagblad

Woensdag 25 april is er een mooi artikel gepubliceerd over afscheidsfotografie in het
Nederlands Dagblad.
 
Dit artikel is geschreven door freelancejournalist Jolet Jung. 
In verband met de oprichting van het NCVA (Nederlandse Collectief Van
Afscheidsfotografen) heb ik haar benaderd hierover iets te publiceren.
Jolet wilde dit graag in een breder perspectief plaatsen. Dat is goed gelukt via interviews met:
de heer Bouwman, een nabestaande waarvoor ik een album mocht maken, Eefje Visser van
Uitvaartzorg-Eefje uit Vleuten, rouwdeskundige Anke de Jong van Virtus Praktijk uit Zeist
en met mijzelf. Het artikel is te lezen op de website.
 
 

Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei a.s. wordt de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de
hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation
(GDPR).
Drie wijzigingen als gevolg van deze wet die voor u als relatie van Een Liefdevolle
Herinnering belangrijk kunnen zijn:

1. Het moet mogelijk zijn voor ontvangers van een Nieuwsbrief om zich heel eenvoudig
uit te schrijven. Een Liefdevolle Herinnering voldeed al aan deze eis doordat u zich
onderaan elke Nieuwsbrief met 1 klik uit kunt schrijven.

2. U heeft het recht om op te vragen welke (persoons-)gegevens een organisatie over u
heeft opgeslagen, deze eventueel aan te laten passen of zelfs te laten verwijderen. U
kunt hiervoor een e-mail sturen naar avg@eenliefdevolleherinnering.nl met uw
verzoek. We nemen dan contact met u op.

3. Een heel bijzonder persoonsgegeven is een foto. U kunt verzoeken om vertoning van
foto's met u daarop te beëindigen. Zelfs als u eerder toestemming voor publicatie heeft
gegeven. Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen
naar  avg@eenliefdevolleherinnering.nl met uw verzoek.

Binnenkort zal ook de Privacy Verklaring op de website worden aangepast. 
 
 

Week van de begraafplaats?

Van 26 mei t/m 3 juni stellen begraafplaatsen hun "deuren" open. 
Tijdens de Week van de Begraafplaats komt u meer te weten over rituelen en kunstuitingen
op de begraafplaats. Maar natuurlijk ook over de mogelijkheden op het gebied van graven en
asbestemmingen, onderhoud en kosten. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals
rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen, open dagen, etc. 
Een Liefdevolle Herinnering is aanwezig op 26 mei van 11:00 – 15:00 op de R.K.
Begraafplaats Beeresteijn te Maarssen (aan de straatweg 27). 

 
 
 

Blog: Wat wil je later … ?

Wat wil je later worden … als je groot bent? 
Wat wil je later … als je dood bent?
 
Wanneer we aan het begin van ons leven staan denken we niet na over onze dood.
Ook wanneer we ouder en ouder worden stellen we dat liever uit.
Pas wanneer we in onze directe omgeving met een (onverwachts) afscheid van een
leeftijdgenoot of jonger persoon te maken krijgen is het ineens even actueel.

 
 
 
 

Geniet van de zomer!

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief.
Ik wens iedereen alvast HEEL VEEL MOOIE ZOMERSE DAGEN.

Ellen Teunissen
 
 

 

 

"De hele familie was het met mij eens dat dit een mooie herinnering aan een
mooi, waardig en liefdevol afscheid vormt."

"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."

"Een fotograaf bij het afscheid van mijn moeder sprak mijn vader in eerste
instantie niet aan. Toen het album klaar was waardeerde hij het des te meer."
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