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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.

Eervolle vermelding, afscheidsfoto van het
jaar 2018

Op 26 september hebben afscheidsfotografen, aangesloten bij het Nederlands Collectief van
Afscheidsfotografen (NCVA), een expositie gehouden tijdens de VTU Vakdag. 
Het doel van de NCVA is om bij zowel de uitvaartprofessionals als de consument
afscheidsfotografie bekender te maken.
De bezoekers aan de VTU Vakdag, professionals in de uitvaartzorg, werd gevraagd een
voorkeur uit te spreken voor de foto die hen het meest aansprak. Hierdoor werd er met veel
aandacht naar de foto’s gekeken en volgde er mooie gesprekken. 

Naast de winnende foto (die niet wordt gedeeld op social media op verzoek van de familie)
kregen vier foto’s waaronder één van mij, een eervolle vermelding op basis van het aantallen
stemmen.
Deze foto heb ik gekozen omdat de ouders hieruit heel veel troost putten. Zij vinden het ook
belangrijk dat anderen zien dat dit mogelijk is. Afscheidsfotografie is nog niet
vanzelfsprekend, misschien nog het minst wanneer het foto's betreft van kinderen of baby's.
Er overlijden ondanks de vele mogelijkheden en goede zorgen dagelijks 3 baby's als gevolg
van vroeggeboorte! Ouders die dit meemaken gun ik een mooie tastbare en liefdevolle
herinnering aan hun kind.

Uitvaart krant 

Op 24 oktober verscheen er als bijlage in het AD weer een uitvaartkrant.
Door hierin te adverteren stel ik mijzelf voor en hoop ik in de regio weer meer bekendheid te
kunnen geven aan afscheidsfotografie.

Afscheidsfotografie in de schijnwerpers

Met mijn kunstzinnige foto’s (die ik maak onder de naam Ellen's Fotogalerijen) doe ik
jaarlijks mee aan kunstroutes. Hierbij richt ik altijd een bescheiden tafel in met informatie
over afscheidsfotografie. Dit jaar was ik tijdens de Kunstroute Zeist, te gast in het Torenlaan
theater. Het kwam zo uit dat mijn bescheiden tafeltje dit keer het podium, vol in de spotlights
werd. Met veel positieve gesprekken als gevolg.

Laatste zorg medewerkers in het licht
Elke uitvaart is bijzonder maar de één blijft je meer bij dan de ander. 
Als afscheidsfotograaf kom ik heel dichtbij en zie ik ook achter de schermen. 
 

 
Met veel respect kijk ik naar de mensen die de laatste zorg geven.
Wat te denken wanneer een ongeluk de oorzaak is van overlijden. Het lichaam kan dan heel
beschadigd binnenkomen. Alles, maar dan ook alles, wordt in het werk gesteld om de
nabestaanden goed afscheid te kunnen laten nemen. Een open kist is daarbij superbelangrijk.
Soms zitten er uren werk in om een lichaam of deel daarvan weer toonbaar te maken. Zij
doen hun werk achter de schermen daarom zet ik ze graag een keer in het licht. Zij maken het
verschil voor de familie.

2018 loopt alweer bijna tot een einde!

Iedereen bedankt voor zijn/haar support afgelopen jaar! 
De onmisbare ambassadeurs onder jullie en de fijne samenwerking met verschillende
branchegenoten was top. 
Een hele mooi decembermaand en veel mooie ontmoetingen in 2019 gewenst
maar BOVENAL GEZONDHEID VOOR HET NIEUWE JAAR!

Ellen Teunissen

"De foto’s geven het afscheid weer zoals wij het ervaren hebben, liefdevol
en intiem. De foto’s zijn een mooie herinnering aan het laatste afscheid."

"Jouw persoonlijke betrokkenheid hebben we zeer gewaardeerd."
"Het is een prachtig album geworden en ook de bij het foto album

ontvangen usb-stick waarin de foto's tevens in een diavoorstelling compleet met de
bij de ceremonie gedraaide muziek worden getoond is indrukwekkend."
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