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Toen ik zojuist uit de auto stapte dacht ik: fijn het voorjaar komt
eraan.
Maar tegelijkertijd realiseerde ik me dat het oktober is, en voorlopig weer de laatste mooie, warme week. U begrijpt, ik hou van mooi,
warm weer.
Als ik aan een mooie dag denk, denk ik aan dat liedje van BLØF:
Mooie dag voor de dood.
Het is een liedje dat een dag beschrijft en als je het leest of hoort,
dan denk je: ja, een mooie dag.
Maar de laatste regel is: wat een mooie dag voor de dood.
En dan denk ik aan vandaag. De dag waarop we hoorden dat één
van onze vrijwilligers is overleden. Corona is hem fataal geworden.
Nu was deze heer ervan overtuigd dat hij naar de hemel zou gaan.
En ik denk dat hij gelijk heeft. Een mooie dag voor de dood? Is er
ooit een dag mooi voor de dood? De dood maakt mooie dagen
lelijk zou je zeggen.
Een mooie dag voor de dood? Waarom?
En het dilemma dat ontstaat als de dood zich aankondigt, is juist
dat: als de dood komt is dat dan een mooie dag? Het is een dilemma waar we steeds mee te maken hebben.
En het antwoord zal afhangen van hoe we deze dingen zelf beleven
en ervaren.
Zelf zou ik zeggen: het is een mooie dag voor het leven. Maar houdt
leven ook niet sterven in?
Voor u ligt weer een nieuwsbrief vol met informatie. Ook daar is
het een mooie dag voor. Wat voor weer het ook is.
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl

FKB
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Een paar weken heel hard werken….
Paar weken al en ook deze week nog wordt er heel hard gewerkt aan het herstel van de heel grote schade door het langs
razende hoogwater bij ons achter. Onder de brug was een gat
geslagen van zo’n 300 m². Eerst moest het water wegzakken
zodat men er met de apparatuur bij kon. En zo werd op de 28e
september dan gestart met het herstel aan de oever en ook
aan de bodem van de nevengeul bij onze hoogwaterbrug.
Voor mij, iedere ochtend even rondlopend, mooi en leuk om te
volgen. Tussendoor een journalist van een “Water”-vakblad
gesproken die teleurgesteld was dat de werkzaamheden al
vergevorderd waren en hij geen foto’s kon maken van de grote
schade. Hij was blij te horen dat ik (natuurlijk!) veel foto’s heb
en na uiteindelijke toezending aan hem gaf hij aan dat ook zijn
eindredacteur hiermee erg blij was. Vanmorgen na m’n rondje
even verder door het terrein gelopen en gesprekje aangeknoopt met een stratenmaker. Weer doorlopend riep hij mij
terug. Kraanmachinist, gesprekje, bleek ook graag foto’s te
hebben van zijn werkzaamheden. En zo leuk even gebabbeld.
Fijn om zo dagelijks van start te gaan, veelal rondlopend en alleen maar de stilte, mooie heel afwisselende luchten en waterstanden en verdere natuur. Maar ook toch regelmatig honden
die mij even begroeten, baasjes die even groeten of aan de
babbel gaan, en de laatste weken dus al die afwisselende en
fijn voortgaande werkzaamheden.
Vandaag, weer thuis, dan toch weer de confrontatie met corona. Een Vrijwilliger, vorige week opgenomen op de ic, gisteravond het bericht dat het heel spannend was, en vannacht is hij
overleden. Triest. Grote schok. Moeilijk voor kinderen, kleinkinderen en zeker ook voor de vrijwilligers. Op diverse vrijwilligersfronten (ook begrafenisvereniging, wensauto-chauffeurs,
en meer) hoor ik ondanks voorzichtigheid toch van besmettingen. Gelukkig, al die anderen, milde verschijnselen en veelal na
14 dagen verder wegebbend.

Mijn gedachtekronkel?
Denk terug aan de regio-vergadering. Gewoon fijn om zo toch
weer bij elkaar te kunnen zijn. Een vergadering die gewoon ook
heel plezierig was, voor mij ook gewoon leuk, en fijn om bij het
weer weg gaan te horen van twee bestuursleden “ik vond het
geweldig!”. Goed om even los te zijn van de eigen beslommeringen en samen met elkaar te praten over hoe het bij en met
elkaar gaat. Fijn!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
27 oktober 2021).

Digitale nieuwsbrief

31-10-2021

Pagina 2

Nieuwsbrief FKB

Nieuw meldpunt: Schouwartstelaat.nl
Het Ministerie van Justitie en Ministerie van Gezondheid hebben bij een verwacht overlijden aan artsen een
uitzondering op de termijn van 3 uur gegeven waarbinnen de lijkschouw normaal verricht dient te worden.
In de handreiking die samen met de ministeries is opgesteld staat uitdrukkelijk vermeld dat een lijkschouw
alleen de volgende ochtend pas plaats mag vinden nadat de nabestaanden daar toestemming voor hebben
gegeven.
Het komt voor dat er helemaal geen toestemming aan de nabestaanden wordt gevraagd en het komt
voor dat artsen pas laat in de ochtend de schouw komen verrichten en niet direct om 08:00 uur zoals in de
handreiking staat vermeld. Als er al aan nabestaanden om toestemming wordt gevraagd hebben zij geen
idee wat de gevolgen kunnen zijn (verkleuringen van het lichaam, onprettig ruiken en vroegtijdige sluiting
van de kist).
De vereniging van artsen voor ouderengeneeskunde maakt op haar website melding van deze uitzondering maar vermeld
nergens dat in de handreiking van het

Schouwartstelaat.nl
Heeft de lijkschouwing later dan 3 uur
na het overlijden plaatsgevonden?

ministerie uitdrukkelijk staat vermeld dat
de volgende ochtend schouwen alleen mag

Meld het ons!

nadat de nabestaanden daar toestemming
voor hebben gegeven.
De gevolgen voor een te late lijkschouw
kunnen voor nabestaanden traumatisch
zijn (op de website www.schouwartstelaat.
nl kunt u lezen wat de nadelige gevolgen
van een te late lijkschouw kunnen zijn).
Het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart wil
het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
Ministerie van Justitie en Ministerie van
Gezondheid er van overtuigen dat deze
uitzondering moet worden ingetrokken. We
hebben daarom een meldpunt www.schouwartstelaat.nl opgezet om meldingen van
een te late lijkschouw te melden.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met

WAAROM MELDEN?
Het Openbaar Ministerie heeft samen met het Ministerie van
Gezondheid voor artsen een uitzondering gemaakt om bij een
verwacht overlijden niet binnen de wettelijke termijn van 3 uur
te hoeven schouwen.
Er zijn artsen die niet aan de nabestaanden vragen of ze het goed
vinden dat de lijkschouw pas de volgende ochtend wordt verricht, en
er zijn artsen die het wel aan nabestaanden vragen maar dan niet om
7 uur maar pas veel later in de ochtend de lijkschouw verrichten.

Deze uitzondering moet verdwijnen!
BACTERIËN
Zodra iemand is overleden stopt het afweersysteem. Bacteriën in het lichaam hebben vanaf
dat moment vrij spel en gaan zich vermenigvuldigen. Circa 4 uur na het overlijden is er een
omslagpunt waarna het vermenigvuldigen van bacteriën significant toeneemt. Het is daarom
belangrijk om voor dit omslagpunt een lichaam te conserveren.
VERKLEURING
Bacteriën zijn er de oorzaak van dat een lichaam gaat verkleuren (langzaam groen wordt en
er ontstaan blaasjes met vocht op de huid). Dit begint meestal als eerste in de buikstreek
direct gevolgd door de omgeving rond de mond, neus en ogen. De overledene ziet er minder
prettig uit en begint minder prettig te ruiken. Het gevolg is dat nabestaanden een onprettig
beeld van hun dierbare overhouden en de kist vroegtijdig gesloten moet worden.
LIJKSCHOUW
Als een lijkschouw zo spoedig mogelijk (binnen 3 uur) na het overlijden plaats vindt dan kan
direct worden begonnen met de conservering van het lichaam.
Dit voorkomt veel leed bij nabestaanden.

ons (secretariaat@keurmerkpersoonlijSchouwarts.nl is een initiatief van het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

keuitvaart.nl of 040-7110420).
Regiovergadering(en)….
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Regiovergadering
Maandag 18 oktober mochten we weer onze ledenvergadering hebben. In de regio West, in Katwoude.
Op maandag 1 november volgt dan Regio Zuid in Treebeek en maandag 8 november Regio Noord-Oost in
Hardenberg.
In Katwoude waren we met een fijne groep van 43 mensen bijeen. Goede vergadering met ook veel interactie waarin diverse onderwerpen aan bod konden komen. Goed ook om over en weer van elkaar te horen
hoe het op bepaalde punten in een specifieke vereniging geschiedt en zodoende ook van elkaar te kunnen
leren.

We zien uit naar de volgende ontmoetingen met elkaar!

2021-10-18 Regiovergadering West
FKB in Hotel Volendam te Katwoude
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2021-10-18 Regiovergadering West in
Hotel Volendam Katwoude... FKB
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Als woorden tekort schieten... uitvaartgedichten
Na het overlijden van een dierbare zijn woorden vaak niet meer genoeg, en nemen rouw
en verdriet de overhand. Op prachtige, ontroerende wijze verwoordt Erna Kagenaar wat
de nabestaande juist nodig heeft om te horen. Haar gedichten brengen steun en hoop,
en bieden een uitkomst wanneer eigen woorden tekort schieten. Deze gedichtenbundel
wordt sinds vrijdag 1 oktober uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.
Onomkeerbaar verlies en toch dichterbij door woorden die liefde en dankbaarheid verbinden met afscheid.
Hoe omschrijf je geliefde dierbaren in een paar woorden? Wat schrijf je uit medeleven aan nabestaanden?
Wat schrijft een mens in terminale fase van zijn leven als afscheid? Dit boek biedt een keuze uit 50 passende gedichten voor in een rouwadvertentie of rouwkaart. Het geeft troostende woorden als uiting van
medeleven en nagedachtenis op een condoleancekaart, daarnaast zijn de gedichten voor te dragen tijdens
een uitvaart. Een boek over leven en sterven in oneindige liefde. Woorden die raken in herkenbaarheid en
gevoelens zijn ontzettend belangrijk om uiting te kunnen geven aan emoties. Het brengt u dichterbij uzelf,
en bij elkaar in tijden dat afscheid onoverkomelijk is.
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Dichterbij - als woorden tekort schieten… uitvaartgedichten
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Uit het boek:
als mijn handen
niet meer vasthouden
doet de liefde des te meer
als mijn mond
niet meer praat
en het missen doet zeer
fluister ik herinneringen
in je hart, in je lach
zo zal ik bij je zijn, elke dag
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Brieven van Bisschop gebundeld
Als het niet of nauwelijks mogelijk is de kerkelijke
vleugels uit te slaan, wat doe je dan als bisschop?
De vrijheid om overal en nergens naar toe te gaan
is beperkt, de kans om te handelen is aan zoveel
regels gebonden. Gerard de Korte, de bisschop van
‘s-Hertogenbosch, gaat toch vliegen door zijn bisdom. Hij doet dat met de pen, met slechts één doel:
om zijn gelovigen een hart onder de riem te steken,
met woorden uit de Bijbel, uit de traditie, uit zijn
eigen leven die inspireren, met voorbeelden uit zijn
bisdom die bemoedigen en verbinden. Zo is hij de
parochies en de kloosters nabij met achttien brieven ter bemoediging en een speciaal woord rond
Kerstmis. Hij legt vast wat de tweede en derde golf
van corona betekenen voor het kerkelijk leven en
hoe het geloof juist nu van toegevoegde waarde
kan zijn voor het leven in het bisdom. Daarmee is
dit een bijzonder boek en tegelijk een vervolg op
zijn eerste bundel in coronatijd, Het Verdriet van
Brabant.
ISBN 9789493161979, paperback met flappen,
128 pagina’s full colour geïllustreerd, € 15,Er is op dit moment nog voorraad, maar door het enorme succes is de 2e druk alvast in gang gezet!

Cadeautip voor vrijwilligers en zinzoekers, voor kerken,
kloosters en parochies!
Een mooi moment om dank je wel te zeggen tegen alle vrijwilligers
die de kerk draaiende hebben gehouden, maar ook een geweldige
kans om thuis op weg te gaan naar Allerheiligen, Allerzielen, Sint
Maarten, Advent en Kerstmis

Speciaal aanbod om uit te delen!
Pakket van 100 boeken voor slechts € 3,- p.st.
ISBN 9789493161818, paperback,
288 pagina’s, € 9,95 Bestel

Ingezonden door Wilma Nijland.
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De verschillen tussen een levensverzekering en een overlijdensrisicoverzekering op een rijtje
Nederlanders kunnen vandaag de dag allerlei verschillende verzekeringen afsluiten. Zo is iedereen van 18
jaar en ouder bijvoorbeeld verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Woon je in een koophuis? Dan
is een opstalverzekering eveneens verplicht. Daarnaast zijn er nog allerlei verzekeringen waarvan je zelf
bepaalt of je ze afsluit of niet.
Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) en levensverzekering zijn hier voorbeelden van. Veel mensen
denken dat het hier om dezelfde verzekeringen gaat, maar dat is niet het geval. Om de onduidelijkheid de
wereld uit te helpen, vertellen wij je hier wat het verschil is tussen een levernsverzekekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Om het verschil tussen beide verzekeringen duidelijk te maken, moet je eerst bekend zijn met beide verzekeringen. Te beginnen met de overlijdensrisicoverzekering. Dit is een verzekering die jou eenmalig een
bedrag uitkeert als je binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Zie het als een soort financieel vangnet voor jouw nabestaanden. Met het geld dat vrijkomt nadat jij overleden bent, kunnen zij bijvoorbeeld de
kosten voor kinderopvang, de studie van de kinderen, de hypotheek of de huur blijven betalen. Grote voordeel hiervan is dat zij hun leven voort kunnen zetten zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over de
financiële situatie.

Wat is een levensverzekering?
Nu je weet wat een overlijdensrisicoverzekering is, is het tijd om naar de levensverzekering te kijken.
Omdat het woordje ‘verzekering’ in de naam zit, denken veel mensen dat dit een verzekering is die zij af
kunnen sluiten. Dit is een misvatting, want een levensverzekering staat namelijk niet op zichzelf. Het is
namelijk een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen, zoals een uitvaartverzekering, lijfrenteverzekering, overlijdensrisicoverzekering en spaarverzekering. Dit zijn allemaal verzekering die betrekking
hebben op iemands leven, vandaar dat ze het stempel levensverzekering dragen.

Waarom sluit je een overlijdensrisicoverzekering af?
Een levensverzekering kun je niet afsluiten, maar een overlijdensrisicoverzekering wel. Omdat deze verzekering niet verplicht is, laten veel Nederlanders hem links liggen. Niet gek, want je betaalt een lagere
premie als je minder verzekeringen afsluit. Toch raden wij jou wel aan een ORV serieus in overweging te
nemen. Waarom? Omdat je met deze verzekering zorgt voor financiële zekerheid voor jouw nabestaanden.
Dankzij een overlijdensrisicoverzekering kunnen zij door met hun leven als jij er niet meer bent.
Steeds meer mensen sluiten tegenwoordig een ORV af. Dit juichen wij uiteraard alleen maar toe. Zo kun je
bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering voor je hypotheek afsluiten. Sluit je geen ORV af en kom je
onverwachts te overlijden? Dan moet jouw partner een hypotheek helemaal zelf aflossen. De kans is groot
dat hij of zij deze lasten niet alleen kan dragen, waardoor het huis uiteindelijk verkocht moet worden. Reden
genoeg om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten als je het ons vraagt.
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Een ORV afsluiten
Na het lezen van de bovenstaande tekst kunnen wij ons voorstellen dat je en ORV af wilt sluiten. Als je dit
nog niet eerder gedaan hebt, weet je mogelijk niet hoe je hierbij te werk moet gaan. Gelukkig is dit niet bijzonder lastig. Tegenwoordig regel je alles voor deze verzekering namelijk online. Het begint allemaal met
het vinden van een geschikte verzekeraar.
Sluit een overlijdensrisicoverzekering nooit af bij de eerste de beste verzekeraar, maar maak altijd eerst
een vergelijking. In dat geval ontdek je al snel dat je niet overal dezelfde premie betaalt voor een ORV.
Focus je overigens niet te veel op de prijs. De voorwaarden van de verzekeringen zijn in dit geval namelijk
vele malen belangrijker. Je wilt immers niet dat jouw nabestaanden met financiële zorgen achterblijven als
jij er niet meer bent.

Bron: Uitvaart NL, 19-10-2021, Sjaak.

Begrafenissen ook zonder coronamaatregelen nu vaker in
intieme kring en zonder koffietafel (VRT, België)
Hoewel er bijna geen coronamaatregelen meer gelden, blijven begrafenissen dikwijls sober georganiseerd,
merken begrafenisondernemers. Steeds meer mensen kiezen voor een intiem afscheid met een beperkt
aantal genodigden, ze sturen minder brieven en organiseren minder koffietafels. “Ik denk dat mensen zich
aangepast hebben en dat toch fijner vinden”, zegt begrafenisondernemer Christophe Bruyneel uit Kapellen
op Radio 2 Antwerpen.
Tijdens de coronapandemie mochten er maar 15 aanwezigen zijn op begrafenissen. Koffietafels waren
tijdens de sluiting van de horeca al helemaal niet mogelijk. “Misschien vinden mensen het nu toch fijn om
intiem een koffietafel te houden”, zegt Christophe Bruyneel in “Start Je Dag”. “Er zijn ook mensen die met
een kleine groep, tot 10 personen bijvoorbeeld, op restaurant gaan.”
De begrafenisondernemer stelt ook vast dat er minder genodigden naar een begrafenis komen. “Ik denk
dat er toch mensen zijn die nog schrik hebben. Een mondmasker hoeft niet meer, maar er zijn toch mensen
die dat nog ophouden. Meestal zijn dat ook oudere of zwakkere mensen, of mensen met een handicap.”
De begrafenisondernemers hebben ook minder drukwerk te bestellen. “Tijdens de pandemie mochten er
maar 15 mensen komen. Dan werden er rouwbrieven gedrukt met ineens een foto erop en geen aparte
bidprentjes meer.”

Bron: VRT nieuws, 19-10-2021, Sjaak.
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Uitvaartbranche vergrijst
22 oktober 2021
Het is moeilijk om jonge mensen te vinden die willen werken in de uitvaartbranche. Volgens de BGNU vergrijst de branche en werken er veel te weinig twintigers in de branche.

Volgens BGNU-directeur Heidi van Haastert zijn er maar erg weinig mensen die voor hun 27e gaan
werken in de branche. Dat vertelt Van Haastert bij de regionale omroep NH Nieuws. De BGNU laat wel
weten dat men niet bang is dat er een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. Het zijn juist vaak
mensen die na een eerdere ervaring met ander werk uiteindelijk toch kiezen voor een loopbaan in de
uitvaartbranche.

Dood speelt uitvaartbranche parten: jonge ondernemers lastig te vinden
Uitvaartondernemers hebben moeite met het vinden van jong gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. De branche wordt grijzer, volgens uitvaart-organisatie BGNU. NH
Nieuws sprak Mike, een van de weinige twintigers in de branche: “Prachtig om iemands
laatste wens te verzorgen.”

Charles Benschop is uitvaartondernemer in Amsterdam en ook hij ziet dat het lastig is om jonge uitvaartondernemers te vinden. “Dat zie ik bij collega’s in het vak. Gelukkig hebben wij de jonge Mike als
gewaardeerd collega.”

Piepjong
Mike van Verseveld uit Amstelveen is 23 jaar oud en hij is de piepjonge uitzondering die de regel bevestigt. “Ik zie wel jonge mensen die dit vak ook ambiëren, maar zij onderschatten vaak dat je ook beschikbaar moet zijn in de avonden, weekenden en tijdens feestdagen. Het moet echt je roeping zijn om dit
werk te doen, anders houd je het niet vol.”
Van Verseveld begon op zijn vijftiende met een snuffelstage. “Ik zat op de bank met mijn ouders een
televisie-programma van Rob Geus te kijken. Daarin ging het over het vak van uitvaartondernemer. Ik
dacht: dat wil ik en sinds mijn snuffelstage doe ik niet anders.”
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Het eerste baantje van Mike was in het crematorium. “Ik kan nu alle vragen daarover beantwoorden,
over hoe een oven werkt en het proces. Ik zou iedereen die dit vak ambieert ook aanraden om daar te
beginnen.”

“Het is prachtig om de laatste wensen van mensen te verzorgen en de
nabestaanden te ontzorgen”
MIKE VAN VERSEVELD, uitvaartondernemer

Mannen zoals Mike zijn hard nodig, vindt brancheorganisatie BGNU. Volgens hun is het lastig om
jonge mensen te vinden. Branchedirecteur Heidi van Haastert: “De branche wordt grijzer. Er zijn zeker
jongeren die dit vak op hun 27ste levensjaar kiezen, maar dat zijn uitzonderingen.”
Toch vreest directeur Van Haastert niet voor een tekort aan gekwalificeerd personeel: “Het beroep van
uitvaartondernemer of uitvaartverzorger is over het algemeen een vak dat mensen kiezen als tweede
carrière. Onder die groep mensen is er veel belangstelling voor het vak van uitvaartverzorger. Aan belangstelling is dus nog geen gebrek bij onze werkgevers.”

Zorg uit handen nemen
Mike van Verseveld ziet zichzelf zijn hele leven dit werk doen. “Het is prachtig om de laatste wensen van
mensen te verzorgen en de nabestaanden te ontzorgen. Soms zie ik wel dat mensen een oudere heer met
een grijze baard en een hoge hoed verwachten, maar eigenlijk zijn mensen altijd positief over mij. Het is
een compliment als zij zeggen dat ze er een goed gevoel bij hebben en dat ik veel zorgen uit handen heb
genomen.”
Bron: NH nieuws Amstelland, 21-10-2021, Sjaak.
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Eye-opener bij een uitvaartdienst | column

De Koningskerk
in Zwolle.

Friso Bos
Mijn tante is overleden en afgelopen vrijdag was haar uitvaart. Met eerst een condoleance en daarna een dankdienst in de vrijgemaakt gereformeerde kerk waar ze sinds
jaar en dag deel van uitmaakte.

Zelf ben ik geen kerkganger. Misschien begrijp ik de kerkdiensten die bij uitvaarten horen daarom niet
goed, ’spreek ik de taal niet’. Ik vind ze meestal zwaar en onpersoonlijk. Alsof een dominee of pastoor zelf
niet voelt. Ik vraag me altijd af hoe dat voor de gezinsleden van de overledene moet zijn. Putten ze uit zo’n
dienst nou echt de kracht om verder te kunnen?
Ik zag er dan ook best een beetje tegenop afgelopen vrijdag, maar dat bleek volledig onterecht. Deze
dienst was precies het tegenovergestelde van wat ik eerder ervoer. Deze dienst was juist licht, heel persoonlijk en ook voor buitenstaanders van de kerk prima te volgen. De ervaren voorganger Jeroen Sytsma
had overduidelijk veel moeite genomen om samen met de familie de dienst samen te stellen. En zo is een
mix ontstaan van psalmen en gezangen maar was er ook ruimte voor een grapje, en voor een lied dat de
kleinkinderen uitkozen.
Misschien is het gek om daar een column over te schrijven, maar ik was er oprecht door verrast. Deze
dankdienst ging echt om dankbaarheid, om liefde, een viering van het leven dat mijn tante heeft gehad. Ik
was heel erg blij dat ik er bij was. En ik vroeg me af: komt dat nou door de kerk? Door de voorganger? Door
allebei misschien?
Later op de middag sprak ik de predikant en ik deelde met hem met welke vooroordelen ik was gekomen
en hoe ik vervolgens de dienst had ervaren. Hij was zelf ook tevreden vertelde hij. ,,Maar’’, zei hij - en dat
was voor mij misschien nog wel de grootste eye-opener van de dag: ,,Ik blijf het toch altijd gek vinden dat
degene om wie het allemaal draait er zelf niet bij is.’’

Bron: IJmuider Courant, 11-10-2021, Sjaak.
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Nieuwe bestuursleden en uitvaartleidsters bij de Eendracht Medemblik
MEDEMBLIK – Ruim twintig leden bezochten 2 oktober na twee jaar de ledenvergadering van R.K. Begrafenis- en Crematievereniging De Eendracht. In plezierige sfeer ontmoetten de leden, het zorgteam, dragers, uitvaartleidsters en bestuur elkaar in het Sint
Pieter. Nieuwe frisse bestuursleden en uitvaartleidsters stelden zich voor en de vereniging richt zich op de toekomst. Om efficiënt te werken wordt nu veel digitaal gedaan,
wat op termijn veel tijd scheelt. E-mailadressen werden verzameld en voor alle onderdelen van een uitvaart of crematie werd een draaiboek gemaakt.

Afscheid
Van drie leden van het zorgteam werd afscheid genomen. Lia Bot en Benno Hoekstra, van Medemblikker
Begrafenis- en Crematievereniging waarmee De Eendracht samenwerkt, bedankten Ans Langendijk, Lian
Nijhuis en Atie de Vries voor de zorg die ze altijd hebben gegeven bij het afleggen van de overledenen.
Ook werd afscheid genomen van de bestuursleden Lia Bot en Irene Vos. Voorzitter Sjaak Pronk bedankte
hen voor hun jarenlange inzet voor de vereniging met schilderijen waarop hun portret staat. Het schilderij
voor Lia heeft een blauwe achtergrond en blauwe lijst. Blauw wordt geassocieerd met diepte en stabiliteit.
Het symboliseert vertrouwen, intelligentie, wijsheid, geloof. Woorden die van toepassing zijn op Lia. Lia
doet al jaren het woord tijdens de uitvaart of avondwake namens de familie. Zij blijft op deze wijze betrokken bij de vereniging. Graag wil de vereniging mensen erbij hebben die dit ook kunnen en durven.

Lia Bot bij de door Irene Vos gemaakte schilderijen (Foto aangeleverd)
Het schilderij van Irene heeft paars als overheersende
kleur in achtergrond en lijst. Paars is een combinatie van
de stabiliteit van blauw en de energie van rood. Paars
symboliseert onder meer ambitie, waardigheid, onafhankelijkheid en creativiteit. Woorden die van toepassing
zijn op Irene.
In de rondvraag vroeg Ton Kroezen om een stuk of vier
mensen die met hem mee willen denken over een nieuwe
functie van de kapel. Te denken valt aan muziek, uitvaarten, levensbeschouwelijke en ontmoetingsmomenten.
Na afloop hebben dragers, zorgteam, uitvaartleidsters,
bestuur en degenen die afscheid namen het Oorlogsmuseum Medemblik bezocht.
Meer informatie: www.eendrachtmedemblik.nl .

Bron: MB aktueel, 06-10-2021, Sjaak.
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Rouw. Van keizerin tot corona
1 oktober t/m 3 juli 2022

Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood en met rouw te maken. Maar hoe we rouwen is
door de tijd heen veranderd. In de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’, die
vanaf 1 oktober te zien is, presenteert Museum Huis Doorn bijzondere uitingen van individuele en collectieve rouw in de afgelopen 100 jaar.

Huis Doorn hult zich in zwart
In 2021 is het 100 jaar geleden dat de voormalige keizerin Auguste Victoria in Huis Doorn overleed. Ook is
het 80 jaar geleden dat ex-keizer Wilhelm II zijn laatste adem uitblies.
In de tentoonstelling ‘Van keizerin tot corona’ gaat Museum Huis Doorn terug naar de tijd waarin het Huis
in zwart gehuld was. Rouwbloemen sieren de sterfkamers, kroonluchters zijn getooid in zwarte tule, spiegels zijn afgedekt en de eetzaal ziet er net zo uit als na de dood van Auguste Victoria: met een kist, zwarte
kleden, palmen en kandelaars.
Er is bijzondere rouwkleding te zien en rouwobjecten, zoals rouwportretten en sieraden geven de kamers
een stemmig accent. Maar tegelijkertijd zorgen zij ook voor een levendig karakter: want rouwen gebeurt
door mensen. De herinneringsplekken die Wilhelm in Huis Doorn inrichtte voor zijn overleden vrouw geven
het geheel een intieme sfeer.

Bloemenzeeën en stille tochten
Van persoonlijke rouw aan het hof slaan we een brug naar de rouw om de gevallen soldaten in de Eerste
Wereldoorlog en collectieve rouw in de afgelopen 100 jaar. In de loop van de 20ste eeuw verdwijnt persoonlijke rouw uit het straatbeeld. Met de opkomst van de moderne media is in de laatste drie decennia
hier een nieuwe vorm van publieke rouw voor in de plaats gekomen.
Hoe gaan wij om met ingrijpende gebeurtenissen zoals de Bijlmerramp of het neerstorten van MH17? En
wat vertellen de bloemenzeeën die ontstaan na het overlijden van bekende personen als Pim Fortuyn en
André Hazes over onze omgang met verdriet en rouw? Bijzondere voorwerpen die zijn achtergelaten op de
gedenkplekken voor deze personen, een levensgroot beeld van Pim Fortuyn en MH17-rouwbandjes illustreren deze nieuwe vorm van rouwen.
Speciaal voor Museum Huis Doorn ontwerpen studenten van ArtEZ, University of Design in Arnhem, hedendaagse rouwkleding die tijdens de tentoonstelling wordt geëxposeerd.

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en Plaats van herinnering
WOI.
1 oktober 2021 t/m 3 juli 2022
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Website: www.huisdoorn.nl
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Verdriet in de ogen kijken
€ 19,95
De ouders van overleden kinderen bundelen hier hun
verhalen, tot troost en herkenning voor elkaar, maar ook
om ons allemaal mee te geven dat verdriet en perspectief,
afscheid en nieuwe zingeving elkaar niet uitsluiten. Sterker nog, het is ontroerend om te lezen dat in de diepste
pijn nieuwe vreugde verborgen kan liggen. Daarom is
deze bundel verplichte kost voor iedereen. Of zoals Manu
Keirse in zijn inleiding schrijft: dit is een naslagwerk over
liefde, ook al gaat het over verlies en sterven.
Beschrijving
Verweven. Dat is een woord dat vaak terugkomt in de
verhalen van ouders die hun kind verloren, recent of
langer geleden. Want de pijn blijft, je blijft altijd ouders
van je kind dat gestorven is. Misschien duurt die pijn door
de tijd heen wat korter. Maar die scheut van verdriet en
leegte kan er ieder moment weer zijn.
Zoveel jaar geleden is één dag. Daarom is deze bundel
met verhalen van ouders van overleden kinderen een
oproep tot ons allemaal: om aandacht te hebben en te houden voor die pijn, om dat verdriet niet dood
te zwijgen, om te zien hoe ouders met vallen en opstaan proberen hun kind of kinderen te verweven in
hun leven, ook door de dood heen. De verhalen van deze ouders gaan je door merg en been en geven
je tegelijk inspiratie. Want als je het leven niet meer kunt terugdraaien – en dat kunnen ze niet, nooit
meer – dan kun je zelf nog wel een draai aan jouw leven geven. Ouders van overleden kinderen zijn in
die zin ook een voorbeeld voor ons allemaal: omdat ze voorleven hoe je met de littekens van het verlies
opnieuw tot leven kunt komen.
De ouders van overleden kinderen bundelen hier hun verhalen, tot troost en herkenning voor elkaar,
maar ook om ons allemaal mee te geven dat verdriet en perspectief, afscheid en nieuwe zingeving elkaar
niet uitsluiten. Sterker nog, het is ontroerend om te lezen dat in de diepste pijn nieuwe vreugde verborgen kan liggen. Daarom is deze bundel verplichte kost voor iedereen. Of zoals Manu Keirse in zijn
inleiding schrijft: dit is een naslagwerk over liefde, ook al gaat het over verlies en sterven.
Extra informatie
Titel
Subtitel
ISBN
Auteur
Uitgever
Soort uitgave
Aantal pagina’s
Formaat
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Uitvaartverzekering blijkt vaak niet de kosten te dekken
Steeds meer mensen sluiten tegenwoordig een uitvaartverzekering af. Een goede ontwikkeling, want op deze manier zadel je jouw nabestaanden niet met torenhoge kosten op
als je overlijdt. Ga er overigens niet vanuit dat een uitvaartverzekering standaard alle
kosten van de uitvaart dekt. Is het inmiddels al jaren geleden dat je deze verzekering
hebt afgesloten? Dan moeten jouw nabestaanden mogelijk een groot deel van de uitvaart
uit eigen zak betalen. De prijs voor een uitvaart is de laatste jaren namelijk flink gestegen. Hierdoor kan het bedrag dat jij verzekerd hebt onvoldoende zijn om de kosten van
een uitvaart mee te dekken. In deze tekst vertellen wij jou hoe je dit probleem tegen kunt
gaan.

Zoek uit hoe je verzekerd bent
Is het inmiddels al jaren geleden dat je een uitvaartverzekering afgesloten hebt? Dan weet je misschien
niet precies meer hoe je verzekerd bent. Ga er in dat geval niet klakkeloos vanuit dat het wel goed zit
met de dekking, want dat is nog maar de vraag. Om te achterhalen of jouw verzekering alle kosten dekt,
zoek je uit hoe je verzekerd bent. Dit kun je het makkelijkst doen door een blik te werpen op de polis
van jouw uitvaartverzekering. Als je een kapitaalverzekering hebt afgesloten, staat hier precies op welk
bedrag je verzekerd hebt.
Als uit jouw polis blijkt dat je een flink bedrag verzekerd hebt, denk je mogelijk dat het wel goed zit.
Toch hoeft dit niet zo te zijn. De kosten van een uitvaart zijn de laatste jaren namelijk flink gestegen.
Gemiddeld betaal je al snel 9000 euro voor een uitvaart. Heb je een (veel) lager bedrag verzekerd? Kom
dan direct in actie. In dat geval voorkom je namelijk dat nabestaanden het resterende bedrag na jouw
overlijden uit hun eigen zak moeten betalen. De huidige polis wijzigen of een nieuwe uitvaartverzekering afsluiten kan dan de moeite waard zijn.
Pas jouw huidige uitvaartverzekering aan
Heb je ontdekt dat het verzekerde bedrag niet toereikend is om de kosten van een uitvaart te dekken?
Dan kun je verschillende dingen doen. Veel mensen nemen contact op met hun verzekeraar in de hoop
dat zij hun uitvaartverzekering kunnen wijzigen. Helaas lijkt dit een stuk makkelijker dan het daadwerkelijk is. Sommige verzekeraars kunnen namelijk behoorlijk moeilijk doen over het aanpassen van een
uitvaartverzekering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je inmiddels al op leeftijd bent. Een verzekeraar loopt dan immers meer risico, omdat de kans op overlijden groter is. Kun je jouw uitvaartverzekering aanpassen? Dan brengt dit bovendien vaak extra kosten met zich mee. De premie stijgt namelijk als
je het verzekerde bedrag verhoogt.
Sluit een nieuwe verzekering af
Het is niet altijd mogelijk om een uitvaartverzekering aan te passen. In dat geval laat je het mogelijk
voor wat het is. Zonde, want dit is niet nodig. Je kunt namelijk een nieuwe uitvaartverzekering afsluiten.
Sommige mensen denken dat zij hun oude verzekeringen hierdoor stop moeten zetten, maar dat is niet
nodig. Je mag in Nederland namelijk meerdere uitvaartverzekeringen hebben. Als een uitvaartverzekeraar moeilijk doet over een aanpassing, sluit je gewoonweg een tweede verzekering af bij een andere
verzekeraar.
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Twee verzekeringen lijkt op het eerst oog misschien niet ideaal, maar het brengt wel degelijk voordelen
met zich mee. Zo kost een tweede uitvaartverzekering je soms (aanzienlijk) minder dan het aanpassen
van jouw huidige verzekering. Gaat het om twee kapitaalverzekeringen? Dan keren beide verzekeraars
geld uit nadat je overleden bent. Met een tweede uitvaartverzekering kun jij er dus alsnog voor zorgen
dat alle kosten voor jouw uitvaart gedekt worden.
Ga inflatie tegen met een natura uitvaartverzekering
Veel mensen kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering. Jouw nabestaanden krijgen dan geld uitgekeerd als je overlijdt. Nadeel van deze verzekering is dat hij gevoelig is voor inflatie. Bij het afsluiten van
de verzekering kies je namelijk een bedrag dat op dat moment volstaat om de kosten van een uitvaart te
dekken. In de jaren daarna kan de prijs van een uitvaart stijgen. Gevolg hiervan is dat je misschien een
te laag bedrag verzekerd hebt.
Als je wilt voorkomen dat je een te laag bedrag verzekert, biedt een natura uitvaartverzekering uitkomst.
Je verzekert in dat geval diensten, zoals een kist of een uitvaartondernemer. Als je voor deze verzekering
kiest, hoef je niet bang te zijn voor inflatie. Jouw nabestaanden krijgen de verzekerde producten en diensten namelijk gewoon uitgekeerd als je overlijdt. Met een natura uitvaartverzekering worden de kosten
van een uitvaart dus eigenlijk altijd gedekt.
Naast de producten en diensten kun je er overigens ook nog voor kiezen om een geldbedrag te verzekeren. Hierdoor bied je jouw nabestaanden de mogelijkheid om zelf gedeeltelijk invulling te geven aan de
uitvaart. Zelf kun je overigens ook al het nodige regelen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor jouw
overlijden al een kist of uitvaartondernemer te kiezen.
Kies voor een kapitaalverzekering met premie indexatie
Wil je voorkomen dat jouw uitvaartverzekering de kosten van een uitvaart niet dekt als gevolg van inflatie? Dan kun je voor een naturaverzekering kiezen. Toch is niet iedereen hier voorstander van. Als dit
voor jou geldt, kies je voor een kapitaalverzekering. Hierbij loop je alleen wel het risico dat de uitvaartverzekering niet alle kosten dekt. Gelukkig hebben verzekeraars hier iets op gevonden. Je kunt namelijk
kiezen voor een polis met een zogeheten premie indexatie. Dit houdt in dat de waarde van jouw uitvaartverzekering jaarlijks stijgt. Grote voordeel hiervan is dat het gat tussen de kosten van een uitvaart
en het verzekerde bedrag eigenlijk nooit heel groot wordt.
Bron: Regio online, 22-10-2021, Sjaak.
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“Rouw verdient Respect”
(Al vaker hebben wij artikelen van de hand van Paul Stolwijk opgenomen in onze
nieuwsbrief. Toen Paul stopte met zijn eigen “nieuwsbrief” stopte het ook bij ons met
overnemen van artikelen. Fijn nu te lezen dat hij een boek heeft geschreven, aan te bevelen. Sjaak).

Geachte heer Den Hollander,
Onder de titel “Rouw verdient Respect” heb ik een boek geschreven over rouwen.
Ik ben in mijn persoonlijk leven, in mijn werk in de bejaardenzorg, uitvaartsector en als rouwbegeleider vele malen met sterven en dood geconfronteerd. Ik heb ook een bijna-doodervaring gehad.
Ik neem in mijn boek jou mee in mijn zoektocht naar antwoord op de vraag “Wat is rouwen ?”
Alweer een boek over rouw ? Zijn er niet 700 en meer boeken over dit onderwerp verschenen ?
Waarom is mijn boek voor de lezer interessant ?
In mijn boek laat ik de lezer zien dat dementerende ouderen mij hebben geleerd dat rouwen nooit ophoudt omdat rouwen herbeleven van een verlies is. Het verlies wordt steeds opnieuw beleefd maar door
de dementie meer en meer op een non-verbale manier geuit.
Toen ik dit ontdekte kwam ik dankzij de herbelevingen van mijn verliezen steeds meer tot mezelf en
ben ik geworden wie ik nu ben.
Ik leef meer vanuit mijn innerlijke kracht en hervond mijn zelfrespect. Daardoor heb ik respect voor
mensen die met de herbelevingen van een verlies worstelen. Daarom verdient rouw respect !!
Hoe kan je bestellen ?
Via de (online-) boekhandel. Vanaf 1 november.
Wil je het boek nu lezen dan kan dat via de website van mijn uitgever U2pi: https://www.kelbo.nl/boeken/9789493240551/rouw-verdient-respect
Werkt de link niet dan kan je ook naar website www.kelbo.nl gaan en in zoekfunctie mijn naam of de
titel van mijn boek typen.
ISBN 978 94 9324 0551 - NUR 749
Je kan de prijs van mijn boek bij de belasting opvoeren als onkosten als je het aanschaft vanwege studie
of werk of voor je collega’s.
Hartelijke groet,
Paul Stolwijk
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