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Ja, het is herfst. Dat is te merken. En we moeten er even aan wennen. Niet alleen aan het feit dat het ’s avonds eerder donker wordt;
dat is wel gezellig met lichtjes en kaarsjes en zo. Maar het weer
laat ons vooral merken dat de zomer voorbij is. Kou, regen en wind.
Afgelopen zaterdag was het burendag. Bij ons in het zuiden was
het koud en regenachtig. De buitenactiviteit bij ons kon in ieder
geval niet doorgaan. Helaas. Allerlei voorbereidingen moesten worden aangepast. Maar uiteindelijk mocht dat de pret niet drukken.
Aanpassen, dat hebben we dit jaar wel geleerd. Iemand vertelde
“ik hou van jaren met een 0 op het einde. Het betekent voor mij een
nieuw begin, maar nu zou ik dit jaar liever overslaan.” Ze doelde
hierbij niet alleen op covid-19, maar ook op allerlei andere dingen
die een negatieve impact hebben op het leven dit jaar.
Aanpassen, dat moeten mensen altijd. Het hele leven bestaat uit
aanpassen. Elke verandering, hoe klein ook, vergt een aanpassing.
We moesten ons aanpassen aan de veiligheidsgordel in de auto en
de valhelm op de brommer. Je moet je aanpassen als er kinderen
geboren worden en als ze een dag later (zo lijkt het soms) alweer
het huis uit gaan.
De grootste aanpassing moeten we doen als we een dierbare verliezen. Die aanpassing zouden we het liefste overslaan, maar ook
dat hoort bij het leven. En de omgeving kan helpen bij die aanpassing; door zorg te verlenen die passend is, door er gewoon te zijn,
door een uitvaart zo perfect als mogelijk uit te laten voeren. En dat
laatste vraagt dan weer een groot aanpassingsvermogen van de
uitvaartleiders.
Kortom: het hele leven is aanpassen. Ik trek om te beginnen maar
alvast een dikke trui aan.

Ik wens u veel leesplezier.
Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Af en toe vermoeiend …
Af en toe? Voor sommigen? voor velen? Uitermate vermoeiend deze periode van voortdurende onzekerheid. Onzekerheid
omtrent iets dat niet te zien of te horen is en sluipend kan toe
slaan. Dat er voor zorgt dat je continu alert moet zijn. Dat er
voor zorgt dat er nog steeds, of inmiddels wederom, mensen
zijn die hun huis niet uit durven te gaan.
Maar ook zie ik om me heen dat veel mensen er mee om hebben leren gaan. Zich op een goede manier bewegen tussen en
met de andere mensen. Als ik kijk naar de ontmoetingen die er
zijn in onze ontmoetingsruimte, dan voorzien die in een grote
behoefte. Er was grote eenzaamheid en voor velen wordt die
verminderd. Mede door deze weer mogelijke ontmoetingen en
het lekker samen babbelen onder het genot van kopje koffie of
thee.
Fijn dat we ook de Ledenvergadering FKB konden houden. Natuurlijk ook heel apart, de zaal veel groter dan gebruikelijk en
de afstand tot elkaar groot. Dit alles passend bij noodzakelijke
maatregelen. Maar, het was goed om elkaar daar te ontmoeten.
Buiten lekker struinend door de vaak toch weer verrassende
natuur is er niets te merken van al die perikelen. Goed om zo
zeer regelmatig even te ontspannen en gedachten te verzetten. Alhoewel ook dan vaak gedachten weer dwarrelen naar
allerlei dat moet gebeuren of gebeurt.

Mijn gedachtekronkel?
Gedachten gaan nu weer uit naar bestuurders van de verenigingen. Ook voor hen is het vaak vermoeiend…. Proberen overeind
te blijven en overeind te houden. Zorgen dat de vereniging vrij
blijft van allerlei perikelen.
Fijn dat de bestuurders er zijn en zich blijven inzetten.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
25 september 2020).
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Iets anders dan een begrafenis of een crematie? Dit zijn
de mogelijkheden!
Als je iemand zal vragen naar de wensen voor zijn of
haar uitvaart dan zal diegene meestal reageren met
een begrafenis of een crematie. Dit zijn uiteraard de
twee meest voorkomende mogelijkheden in Nederland,
maar desondanks zijn er alsnog meer opties bij een
uitvaart. Sterker nog, er komen alsmaar meer mogelijkheden. Overigens is niet alles toegestaan, maar er zijn
toch drie moderne opties die mogelijk zijn in ons land.
Wil je één van deze mogelijkheden? Let hier dan op bij
het afsluiten van een uitvaartverzekering! Het moet
namelijk wel mogelijk zijn met je verzekering.

Resomeren
Resomeren wordt als de beste optie gezien. Hierbij wordt het lichaam in chemische vloeistoffen en water gelegd. Dit zorgt ervoor dat het lichaam op zal lossen. Uiteindelijk blijft er dan alleen nog een witte
poeder over, wat in een urn bewaard kan worden. Vervolgens kan dit eventueel nog uitgestrooid worden.
Daarnaast kan het overgebleven poeder natuurlijk ook bewaard worden in de urn, dit hangt af van je eigen
voorkeur.

Composteren
Over het algemeen zal iedereen wel bekend zijn met de term composteren, maar niet veel mensen zullen
weten dat dit ook een methode is voor een uitvaart van een overledene. In zo’n context wordt bij composteren bedoeld dat het lichaam ingevroren wordt, wat dus weer heel anders is dan bij het resomeren. Het
bevroren lichaam zal uiteindelijk in een compostbak geplaatst worden, waar dus de naam vandaan komt.
Daarna zal het binnen een paar weken vanzelf uit elkaar vallen.

Cryomeren
In principe verschilt cryomeren niet heel erg met het composteren, er zijn zeker overeenkomsten. BIj het
cryomeren is het namelijk ook nodig om het lichaam van de overledene eerst in te vriezen. Als het lichaam
dan volledig bevroren is zal het op een trilplaat gelegd worden. De trillingen van dit apparaat zullen ervoor
zorgen dat het bevroren lijf uit elkaar valt, wat dus op een andere manier gebeurt dan bij het composteren. Vervolgens is het overigens ook nog mogelijk om de overblijfselen van het lichaam te laten begraven,
terwijl dit ook nog gecremeerd kan worden indien dit wenselijk is.

Bron: Westerpost.nl, 04-09-2020, Sjaak.
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Het Doodshemdje
Een moeder treurde om haar zoontje dat als een engel in haar leven
was. Ook in het dorp was dit zoontje van 7 jaar zeer geliefd. Nu werd
het kind plotseling ziek en volgens het sprookje van Grimm nam God
het kind tot zich.
De moeder was zo overmand door verdriet dat ze nacht en dag aan
een stuk door huilde. De stortvloed van tranen leek niet op te houden.
Op een nacht na de uitvaart verscheen het kind, gekleed in een wit
doodshemd en met het kransje van bloemen dat hem om het hoofd

gebroeders Grimm

gelegd was, aan de bedroefde moeder en sprak: “Ach, moederlief, hou nu op met
huilen, ik kan anders in de kist niet inslapen want mijn doodskleed wordt niet droog van uw tranen die erop
vallen”.
De moeder schrok zo hevig van de woorden van haar engelachtige zoon dat ze stopte met huilen.
De volgende nacht verscheen het kindje opnieuw met een lichtje in zijn hand en zei: “Ziet u wel , nu is mijn
doodskleed bijna droog en kan ik in mijn graf rusten”.
Toen gaf de moeder haar verdriet over aan God, en droeg het stil en geduldig en het kind kwam niet meer
terug.

Commentaar:
Een van ergste ervaringen die een ouder kan meemaken is het overlijden van een kind. Ik schrok bij de eerste lezing van dit sprookje van Grimm . Het kindje beschrijft realistisch de conditie waarin het zich bevind.
Tegelijk krijgt de moeder kracht en troost door de verschijningen van het kind.
Deze legende die in de Middeleeuwen in Europa bekend was werd te boek gesteld door Thomas van Cantimpré in zijn “Bijenboek”. Hij wilde de lezer waarschuwen voor overmatig verdriet.

Bron: Volksverhalenalmanak ( internet )
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Bisschop Gerard de Korte komt met uniek gedenkboek
over kerken en kloosters in coronatijd
HET VERDRIET VAN BRABANT GEEFT STEM
AAN DE PIJN EN BIEDT HOOP DOOR ALLE TRANEN HEEN
Een uitvaart onder de treurwilg van oma. Het rouwcentrum in het tuinhuisje van je zus. Vieringen van
een kwartier op het kerkhof. Soms vier uitvaarten
op één dag. Geen afscheid kunnen nemen van moeder in het verpleeghuis. Sprakeloos achterblijven
als de jongste koster het ook niet redt. Met vier
mensen afscheid nemen van vader in de doopkapel.
Een slagveld in Schijndel en Tilburg waar tien en
dertien zusters in korte tijd sterven. En toch blijven
geloven dat het leven verder gaat en dat God met
ons meelijdt. Maar ook helpen waar het kan, nabij
zijn waar het moet en bidden waar geen woorden
meer zijn.

RITUELEN DIE TROOST GEVEN
Dat is allemaal vastgelegd in ‘Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten
tijde van corona’, een gedenkboek dat is samengesteld door de bisschop van Den Bosch, Mgr. dr. Gerard
de Korte. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmogelijke tijden.
Het boek is een tijdsdocument dat meer wil doen dan vastleggen: door alle verhalen heen is het verdriet
tastbaar, spreekt de compassie van kerken en kloosters die zelf ook zwaar worden getroffen en zoekt
iedereen naar rituelen die troost en hoop geven door alle sterven heen. En daarnaast is dit boek ook een
spiegel voor iedereen in Brabant: hoe kun je nabij zijn ook in de maanden die nu gaan komen.

RODE DRAAD BEMOEDIGING DOOR DE BISSCHOP
De rode draad in dit gedenkboek wordt gevormd door de 12 teksten van bemoediging zoals bisschop
Gerard de Korte die heeft geschreven voor de kerken en kloosters. Ze zijn een reis door de maanden van
corona en weerspiegelen de verschillende stadia van de crisis. Deze bemoediging wordt afgewisseld met
ontroerende verhalen uit de zwaar getroffen wereld van religieuzen en met inspirerende voorbeelden van
pastorale teams die hun weg vonden in deze ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.
Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona, is een boek
van Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. Het wordt uitgegeven als een fraai geïllustreerd
boek dat een tijdsdocument wil zijn.
Gebonden | full colour geïllustreerd | ISBN 9789493161375 | 144 blz. | € 25,- | Uitgeverij Adveniat
vanaf 18 september in de boekhandel of www.adveniat.nl | persinformatie: Leo Fijen 06-53333294

Digitale nieuwsbrief

30-09-2020

Pagina 5

Nieuwsbrief FKB

Bert van Asselt: ‘Ik ben een idealist en misschien daarom ook zo fanatiek, maar ondernemerskennis is minstens zo belangrijk om de idealen die GUV heeft waar te maken.’ Foto: Gerwin Nijkamp

Bert van Asselt: ‘Maak geen misbruik van het taboe op de
dood’
Directeur GUV strijdt voor een eerlijkere uitvaart- branche
ACHTERHOEK - Een statige man die de stoet aan zich voorbij ziet gaan terwijl hij de hoge hoed laat rusten
op zijn zwarte handschoentjes. Communiceren doet hij vooral met plechtige knikjes of op fluisterende
toon. Dit is het beeld dat velen hebben van een uitvaartondernemer. Tot je Bert van Asselt (56) van de
Achterhoekse uitvaartorganisatie GUV ontmoet. In ieder geval achter de schermen voldoet hij allerminst
aan dit stereotype. Naar nabestaanden toe is hij een empathische man wiens hoogste goed de wensen
van de nabestaanden zijn. Maar aan de andere kant is er een strijd gaande waarbij bokshandschoenen hem
beter passen dan zijden handschoentjes. Om te vechten tegen het onrecht dat er in de uitvaartwereld
heerst. “De wijze waarop mensen worden behandeld raakt mij en dan word ik verdrietig en fanatiek.” Een
Don Quichot vertelt hoe hij de belangen van nabestaanden hoog houdt bij GUV in wat volgens hem een hele
harde branche is.
Al jaren steekt Van Asselt ontzettend veel energie in het bestrijden van discutabele werkwijzen (‘ten nadele en tot onvrede van nabestaanden’) en te hoge kosten die in rekening worden gebracht voor een uitvaart.
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Het zijn vooral de grote landelijke organisaties die er volgens hem laakbare werkwijzen op nahouden en
werken met koppelverkoop. “Er is er een die kosten voor werkzaamheden als het bezorgen van de kist in
rekening brengt, terwijl deze al in de overbrengauto meegenomen is, maar ook andere kosten onterecht
berekent. Hiervan maakte ook het programma Meldpunt melding. En de grote landelijke organisaties proberen hun klanten via hun eigen verzekering te ‘dwingen’ ook de uitvaart bij hen te laten verzorgen.”
Ook in coronatijd was er een uitvaartonderneming die met een corona-hulplijn adverteerde. “Dat was natuurlijk slechts een verkapte methode om nabestaanden het idee te geven dat ze daar naartoe moesten
bellen.”

Veel aantoonbare voorbeelden
In zijn kantoor toont hij op papier en digitaal aan dat hij de beweringen ook kan staven en gebruikt voor zijn
strijd om een eerlijke en transparante branche te bewerkstelligen. Van veel uitvaartorganisaties heeft hij
stukken verzameld, data van websites, maar ook hoge facturen. Van individuele gevallen die bij hem aanklopten nadat zij zich in de steek gelaten voelden door zo’n organisatie, maar ook de vele casussen die
de revue passeerden bij consumentenprogramma’s als Meldpunt en Radar, verzamelt hij. Van Asselt toont
met staatjes aan dat de tarieven van GUV, zeer veel lager liggen. De verschillen kunnen al gauw oplopen
tot duizenden euro’s.
“En dan de verzekeringen. Het komt regelmatig voor dat mensen die een uitvaart door GUV willen laten verzorgen, toch eerst hun verzekering bellen”, gaat hij verder. “Als dat een van de grote uitvaartorganisaties
is, krijgen ze te horen dat hen dat heel veel geld kost omdat de uitkering dan veel lager is. Dat is echter
helemaal niet zo. Wij rekenen niets extra voor alle diensten uit zo’n polis als iemand elders is verzekerd.”
Er zijn veel misstanden, aldus Van Asselt, maar een structurele oplossing voor deze gang van zaken is er
nog niet. “De overheid moet ingrijpen en doorpakken, maar dit gebeurt nog niet”, zo meent Van Asselt.

‘Taboe op de dood wordt misbruikt’
Maar is het niet aan de klant om te oordelen over kwaliteit en service? En ligt de verantwoordelijkheid om
een goede keuze te maken voor een verzekering of uitvaartorganisatie ook niet bij de mensen zelf? Het
stellen van deze vragen roept een sterke reactie op bij Van Asselt. “Dit soort organisaties maken gebruik
van het zwakste punt van mensen. Er heerst een taboe op de dood, daar willen de meeste mensen niet
over nadenken of zich goed in verdiepen. De Autoriteit Financiële Markten (gedragstoezicht op verzekeraars) heeft hier al eens een onderzoek naar verricht in 2011 en vond dat veel verzekeringen verkocht
werden zonder dat het belang van de klant centraal stond. Men stelde ook vast dat de klant niet goed
geïnformeerd werd. Daarmee werd overduidelijk niet voldaan aan de zorgplicht. Uitvloeisel daarvan is het
provisieverbod op uitvaartverzekeringen geworden. Er werd te veel verkocht met slechts de afsluitprovisie als hoogste belang.”

‘De overheid moet ingrijpen en ook doorpakken, maar dit gebeurt nog niet’
Op zijn kantoor prijkt een bordje met de tekst ‘If you tell the truth, you don’t have to remember anything’.
“Wij zijn het als maatschappelijke onderneming aan onszelf verplicht de mensen goed en eerlijk te informeren en dat zullen we ook blijven doen. Het verhaal dat ik nu vertel, vertelde ik jaren geleden ook en zal ik
ook de volgende keer weer zo vertellen.”
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Een bakkerszoon in de uitvaartbranche
Dat verhaal is het verhaal van de bakkerszoon die min of meer bij toeval in de uitvaartbranche rolde en nu
al 25 jaar van GUV zijn levenswerk maakt. Nadat de jonge Van Asselt de bakkersopleiding afrondde, vond
hij toch dat hij een andere richting op moest en daarom besloot hij naar het HEAO te gaan. Vervolgens
werkte hij bij grote organisaties als Stork en Grontmij in diverse managementfuncties. “Ik merkte echter
dat ik niet paste in een grote commerciële onderneming.”
In 1995 stuitte hij op een vacature waarin ‘het schaap met de vijf poten’ werd gezocht bij GUV, de non-profit uitvaartonderneming bij hem uit de buurt. “Mijn passie voor automatisering, administratie en omgaan
met mensen kwamen samen in een functie”, vertelt de Aaltenaar. De scherpe blik die aan het begin van het
gesprek boekdelen sprak, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een blik waar bevlogenheid en mededogen
uit spreekt. “Als uitvaartbegeleider krijg je in vijf dagen de hele geschiedenis van een persoon op tafel.
Nabestaanden zijn in die periode enorm kwetsbaar”, legt hij uit. “Daarom moet je dat koesteren en hen
beschermen. Het gevoel dat je mensen kunt helpen, is de grootste beloning die je kunt krijgen.”

Groter, maar nog steeds persoonlijk en betrokken
Om die mensen zo goed te kunnen helpen en minder afhankelijk van derden te zijn, wilde GUV zoveel mogelijk onderdelen van het uitvaartproces zelf in handen hebben. Van een kleine uitvaartonderneming groeide
GUV onder Van Asselts leiding uit tot een grote organisatie die professioneel werd maar persoonlijk,
betrokken en dichtbij bleef. Er werden veel meer verzekeringen verkocht en eigen vervoer en verzorging
werden aan het dienstenpakket toegevoegd. In 2007 werd er een crematorium aan de Romienendiek in
Aalten geopend en volgend jaar opent GUV naar alle verwachting een tweede crematorium in Etten. “De
nabestaanden profiteren van onze ‘ouderwetse’ mentaliteit: maatschappelijk betrokken en begaan met de
mensen worden zij met raad en daad terzijde gestaan.”
De bouwtekening van het Ettense crematorium ligt uitgevouwen op tafel in z’n kantoor. Van Asselt is zeer
betrokken bij alles wat er binnen GUV gebeurt. Hij wil het naadje van de kous weten om zo ook goed te
kunnen oordelen. “Ik ben wel een detaillist, ja. Je moet als directeur zicht houden op alles wat er binnen de
organisatie gebeurt”, is de opvatting van Van Asselt. “Daarom moet die organisatie in ons geval plat zijn.”

‘GUV-bloed’ nodig bij de uitvaart’
Wie bij GUV komt werken, moet ‘GUV-bloed’ hebben, legt hij uit. “We selecteren mensen die het juiste karakter hebben. Onze medewerkers moeten zich weg kunnen cijferen voor de klant. Ze moeten echt goede
voelsprieten hebben om de wensen van de klant te achterhalen.” Die wensen moeten tijdens de uitvaart
ook perfect tot uiting komen, daar wordt ruim de tijd voor genomen. “Het draait allemaal om het afscheid,
daar moeten mensen tevreden op terug kunnen kijken. Dan hebben wij ons werk goed gedaan.”
“Om aan de voorkant hoge kwaliteit te kunnen bieden aan klanten tegen zulke lage tarieven, moet je enorm
efficiënt werken aan de achterkant”, weet Van Asselt. Daar komt zijn bedrijfseconomische achtergrond
dan ook enorm van pas. Tijdens zijn loopbaan bekwaamde hij zichzelf nog verder in levensverzekeringswiskunde en verzekeringen.
Sinds zijn aantreden is GUV continu blijven groeien. De grens is nu wel bereikt, denkt de directeur. “Groter
moeten wij niet worden. Een werkgebied van 30 tot 35 kilometer is voor een uitvaartorganisatie denk ik
wel het maximum.” Van Asselt wil niet dat GUV te groot wordt en niet meer waar kan maken dat ze persoonlijk, betrokken en dichtbij werken. “Het is beter als er in heel Nederland meer GUV ’s komen.”
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Idealistisch én ondernemend
Tijdens het gesprek wisselen zijn enorme afkeer tegen onrecht in de uitvaartbranche en de passie voor de
uitvaartbegeleiding elkaar geregeld af. Daarmee wordt de vraag opgeworpen of Van Asselt meer idealist
of ondernemer is. Even is het stil: “Ik ben een idealist en misschien daarom ook zo fanatiek, maar ondernemerskennis is minstens zo belangrijk om de idealen die GUV heeft waar te maken.”
Of het de Aaltenaar uiteindelijk gaat lukken de uitvaartwereld te veranderen? “In het begin dacht ik echt
dat ik de branche kon verbeteren. Die hoop heb ik soms een beetje verloren”, klinkt het even wat terneergeslagen. Om er een seconde later strijdbaar aan toe te voegen: “Nu gebruik ik alle energie om bij GUV wel
volgens onze idealen te blijven werken.”

Bron: Achterhoek Nieuws, www.guv.nl , 15-09-2020, Sjaak.

Corona-update: Geen veranderingen bij uitvaarten
De overheid heeft besloten om geen extra beperkende maatregelen te nemen
voor uitvaarten. De nieuwe maatregel dat er maximaal 30 personen binnen
aanwezig mogen zijn bij een (binnen) bijeenkomst geldt niet voor uitvaarten.

Voor uitvaarten geldt nog steeds dat er bij een binnen plechtigheid maximaal
100 mensen aanwezig mogen zijn. Voorwaarde is wel dat er voldoende ruimte
is voor de 1,5 meter afstand.
Bron: Persbericht, 28-09-2020.
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Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

Tel.: 046 - 4810205

jjdenhollander@planet.nl

rondom de dood

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

MEER SAMEN -SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 06 - 23894310

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs in de
FKB en uitvaartland!

Penningmeester:
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 045 - 5272717

penningmeester@f-k-b.nl

Regio Noord/Oost:
(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 06 - 23894310

Herman Borgelink

Tel.: 06 - 22386717

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)
Martin Slippens

Bestuurslid:

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)

Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		

Tel.: 0228 - 526740

Tel.: 0228 - 526740

mslippens@hetnet.nl

Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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