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Barbara wordt lid van de Requiem Coöperatie!
Met ingang van 1 januari 2015 heeft Barbara Uitvaartverzorging zich verbonden aan de
Requiem Coöperatie. De Requiem Coöperatie is het landelijk netwerk van de beste lokale
uitvaartbedrijven en alleen streng geselecteerde ondernemers kunnen zich aansluiten.

Deze bedrijven kenmerken zich door een persoonlijke aanpak, een transparante
wijze van werken en maximale keuzevrijheid. Het zijn ondernemers met een hart
voor mensen en tijd voor nabestaanden, waarbij deskundigheid en professionaliteit
gewaarborgd zijn.
Daarnaast delen de uitvaartondernemers
die zijn aangesloten bij de Requiem Coöperatie,
een aantal kwaliteiten en waarden.
Deskundigheid, ervaring en persoonlijke
aandacht behoren tot de pijlers. Tijdens
het verzorgen van de uitvaart wordt het
persoonlijke en menselijke aspect nooit
uit het oog verloren.
Als zelfstandig uitvaartondernemer is Barbara
lid geworden van de Requiem Coöperatie.
De Requiem Coöperatie biedt Barbara vele
voordelen, zoals netwerkactiviteiten,
inkoopvoordelen en internetmarketing.
Belangrijker nog is dat Barbara gebruik
gaat maken van Requiem’s vernieuwende
producten en diensten, die door nabestaanden
zeer worden gewaardeerd, zoals:

Persoonlijk Requiem:
Dit is een besloten condoleanceregister,
dat door Barbara wordt ingericht na het
overlijden van uw dierbare. Voor de
nabestaanden is steun zeer belangrijk.
Zij worden binnen het condoleanceregister
gesteund door de geplaatste herinneringen
en condoleances in de vorm van een tekst,
foto, tekening of herinnering. Van alle
berichten kan later, wanneer de familie dat
wenst, een herinneringsboek worden
samengesteld. In het herinneringsboek
kunnen naast deze condoleances ook foto’s
en teksten van de uitvaart worden opgenomen.
Hierdoor ontstaat een tastbare herinnering
aan de overledene. Naast de mogelijkheid tot
het plaatsen van een condoleance biedt
Persoonlijk Requiem belangrijke informatie

Bevlogen nieuws is een periodieke uitgave van Barbara uitvaartverzorging

over de uitvaart, zoals routeinformatie,
fotomateriaal van de locaties en eventuele
wensen van de familie. Tevens bestaat de
mogelijkheid om bloemen te bestellen voor
bij de uitvaart en om contact te leggen met
Barbara. Persoonlijk Requiem wordt, indien
gewenst, al direct na het overlijden actief
en is toegankelijk via een code die met de
rouwkaart wordt verspreid.
lees verder op pagina 2
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artikelen, zoals gedenksieraden, urnen,
boeken en andere gedenkproducten.

toBe, “Het tijdschrift dat met u meeleeft”:
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Thuiswinkel Stille Herinneringen:

Dit is een webwinkel, waar nabestaanden
vanuit de beslotenheid van hun eigen huis
een keuze kunnen maken uit diverse

Dit magazine voorziet in de behoefte aan
informatie over de emotionele én de
praktische aspecten van een uitvaart.
Denk daarbij aan het proces van omgaan
met slechtnieuwsgesprekken, stervensbegeleiding, lijden, rouw en verder leven.
Ook aan de financiële, juridische en fiscale
regels en consequenties rondom het sterven.
Er wordt dus ook veel aandacht besteed aan
de nabestaanden en aan het regelen van de
uitvaart. Maar ook aan wat artsen, hospices,
mantelzorgers en uitvaartverzorgers wel of
niet (mogen) doen.

Ook daarin voorziet toBe. Met verhalen die
inspireren, interviews waar men troost uit kan
putten, artikelen die moed geven, mensen
op weg helpen of ze simpelweg op andere
gedachten brengen.
Maar ook over spiritualiteit, het inrichten
van een nieuw leven, het aangaan van een
nieuwe relatie, de mogelijkheid om de
familieband te versterken, reisverhalen en
andere mooie kanten van het leven.
Binnenkort kunt u nader kennis maken
met zowel Persoonlijk Requiem als met de
Thuiswinkel Stille Herinneringen, zodra de
nieuwe website van Barbara gereed is.

Naast de behoefte aan informatie is er vaak
behoefte aan herkenning, troost en afleiding.

‘Dag lieve...’
Wat is de dood nou eigenlijk?
Hoe kan het dat oma
koud wordt?
Bij uitvaarten waar kinderen bij zijn betrokken, biedt Barbara het boekje
‘Dag lieve…’ aan. Dit boekje is speciaal ontworpen voor kinderen die
een dierbare hebben verloren; opa, oma, een oom of tante, een
vriendje of vriendinnetje of misschien wel hun vader of moeder.
In dit boekje kan het kind op zijn eigen
manier de overledene herdenken; door te
schrijven, tekenen, plakken, kleuren.
Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn voor
u als ouder/verzorger om meer inzicht te
krijgen in de belevingswereld van uw kind
of met uw kind in gesprek te komen.

Daarom is het zo belangrijk dat kinderen
uitleg krijgen en antwoord op al hun vragen.
Uw kind kan altijd zijn/haar vragen aan de
uitvaartleider of één van de andere
medewerkers stellen. Zo wordt het voor uw
kind makkelijker om de situatie te begrijpen.
Ook willen wij kinderen uitnodigen om mee
te komen op de dag van de uitvaart.

Helderheid en begrip
Bij het overlijden van een dierbare komt er
veel op u af en dat geldt zeker ook voor uw
kind. Wat is dood nou eigenlijk? Hoe kan het
dat oma koud wordt? Wat gebeurt er allemaal
op de dag waarop we afscheid gaan nemen
van de buurman? Wat gebeurt er bij een
crematie met papa? Allerlei vragen van
kinderen waar u als ouder/verzorger soms
niet één twee drie een antwoord op heeft.
De kinderfantasie is rijk en als zaken niet
helder zijn kan dat leiden tot allerlei rare
fantasieën.

Knutselmiddag
Naast het boekje ‘Dag lieve…’ is er voor
kinderen ook de mogelijkheid om bij
Barbara een middag te komen knutselen.
Tijdens deze middag gaan de kinderen op
een creatieve wijze aan de slag met hun
herinneringen aan hun dierbare. Bijvoorbeeld
door een herinneringendoos te versieren of
een schilderij van opa of oma te maken.
Deze knutselmiddag voor kinderen in de
basisschoolleeftijd vindt plaats elke eerste
woensdag van de maand van 14.00 tot

16.00 uur. Aan deze middag zijn geen
kosten verbonden.

Deelnemen
U kunt uw kind(eren) aanmelden via
info@barbarauitvaart.nl. Aanmelden kan
tot en met de maandag voorafgaand aan
de knutselmiddag. Om uw kind voldoende
aandacht en emotionele veiligheid te
kunnen bieden hanteren wij een groepsgrootte van minimaal 5 en maximaal 10
kinderen. Wilt u bij de aanmelding het
volgende vermelden: naam van uw
kind(eren), leeftijd, adres, telefoonnummer
en zijn/haar relatie tot de overledene.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Femke van Midden,
uitvaartleidster en creatief therapeute
bij Barbara Uitvaartverzorging:
030-29 66 66 6.

Even voorstellen:
Interview met:
Astrid Rossel

‘Ik krijg vaak te horen ‘je bent zo gewoon’.
Dat is het grootste compliment dat families me
kunnen geven. Niemand hoeft tegen mij op te
kijken. Wanneer een familie bij ons binnenkomt,
mogen ze zichzelf zijn. Zodat ze hun verdriet op
hun eigen manier kunnen uiten’.

Verleden
‘Het uitvaartwezen sprak me altijd al aan.
Zeventien jaar geleden overleed een dierbare
vriend van mij. Hij was priester en de uitvaart
was heel persoonlijk, sfeervol en warm.
Ik merkte dat zijn familie daar troost uit
putte. Daar werd ik zo door geraakt dat de
herinnering na zeventien jaar nog steeds
heel vers is. Heel indrukwekkend.’
`Ruim 4 jaar geleden overleed mijn vader
na een heftige periode van ziek zijn.
Van huis uit was mijn familie bekend bij
Barbara. Nadat we het overlijden gemeld
hadden kwam collega Paula bij ons thuis.
Dat klikte gelijk. De uitvaart van mijn vader
hebben we zelf vormgegeven, in overleg
met Paula. Dat was zo’n mooie periode.
Het gevoel dat ook voor anderen te willen
en mogen doen keerde helemaal terug.
De uitvaart van mijn vader was prachtig en
toen de situatie wat tot rust gekomen was,
heb ik met Paula over dat gevoel gesproken.’
‘Het dienstverlenende heb ik altijd in me
gehad. Kwetsbare mensen helpen in
moeilijke situaties. Voordat ik bij Barbara
als uitvaartleider begon, ben ik medisch
secretaresse geweest. Er is een aantal
raakvlakken met de functie van uitvaartleider.
Je bent iemand die zorg uit handen neemt.
Mensen zijn vaak bang en in zo’n onzekere
periode probeerde ik hen zo goed mogelijk
te begeleiden.’

Heden
‘Een aantal maanden na ons gesprek was
er behoefte aan een uitvaartleider op
oproepbasis en ik werd daarvoor benaderd.
Het is het mooiste werk dat ik ooit gedaan
heb. Je leert jezelf echt kennen. Je bent

er om mensen met heftige emoties te
helpen, dus is het belangrijk het hoofd koel
te houden. Je mag niet meegaan in die
emotie. In de meeste gevallen ken ik de
overledene niet en dat helpt in het bewaren
van een bepaalde afstand. Maar of je nou
uitvaartleider of koffiedame bent, als
medewerker bij Barbara ben je erg betrokken
bij families. Het is een ontzettend intensieve
baan waarbij je continu alert moet zijn en de
rust moet kunnen bewaren, om er te zijn
voor de nabestaanden.’
‘Voor mij is het gezin met twee jonge
puberdochters thuis en een echtgenoot met
een eigen bedrijf niet te combineren met een
fulltime baan als uitvaartleider. Eén van twee
komt dan altijd aandacht tekort. In overleg
met Pierre hebben we besloten dat ik als
flexibele kracht bij Barbara werkzaam ben en
blijf. Ik vind de afwisseling van veel uren
maken en dan weer rustigere periodes prima.
En als ik dan thuis te horen krijg `Fijn dat je er
weer bent mam` is het goed. Maar die
periodes moeten niet te lang duren!’
‘Ik ben met grote regelmaat bij Barbara te
vinden. Als uitvaartleider bij het regelen en
organiseren van een uitvaart, als koffiedame,
maar ook als gastvrouw tijdens condoleances.

Tijdens die laatste ontvang ik nabestaanden
die een overledene komen bezoeken om
afscheid te nemen. In bijzijn van de
nabestaanden worden bijvoorbeeld de
sieraden afgenomen en sta ik hen bij
wanneer de kist gesloten wordt. Ook als ik
niet als uitvaartleider aan het werk ben, is het
heel mooi om zo betrokken te kunnen én
mogen zijn bij nabestaanden.’

Toekomst

‘Ik wil geen standaard uitvaart. Als je goed
naar de mensen luistert, haal je altijd iets uit
hun verhalen waar je wat mee kan. Ieder
mens heeft iets unieks en als je daar gebruik
van maakt, dan wordt een uitvaart ook uniek.
Hoe was iemand? Wat voor hobby’s had hij
of zij? Hoe stond hij in het leven?’
‘Het ontwikkelen van vaardigheden wordt bij
Barbara echt gestimuleerd. Ik maak dan ook
dankbaar gebruik van de mogelijkheden om
bijscholingen te volgen, bijvoorbeeld voor
spreken in het openbaar of voor het schrijven
van speeches. Dit zorgt er voor dat ik meer
ideeën krijg om uitvaarten unieker te maken.
Persoonlijker. Zo kun je nabestaanden ook
beter begeleiden. Je zorgt ervoor dat de
uitvaart van hun geliefde bij hen een dierbare
herinnering achterlaat. Daar wil ik mij in de
toekomst graag nog meer in ontwikkelen.’

“Iede r m en s he eft iet s un iek s en
als je da ar ge brui k va n m aa kt,
da n wo rdt ee n uit va art oo k un iek”

Colofon
Redactie:
Barbara uitvaartverzorging

Column
Pierre van Kooten

Hotel California
“Welcome to the Hotel California,
Such a lovely place, such a lovely face...”
Wie kent niet de weergaloze klassieker van de Amerikaanse band The Eagles?
Een van de bekendste songs uit de moderne muziekgeschiedenis en op
woensdagavond 31 december 2014 om 23.55 klonk het als nummer één van
de Top 2000. Het nummer is voor mij jeugdsentiment (dan weet u ook gelijk
hoe oud ik ongeveer ben) en behoort tot mijn meest favoriete nummers.

De tekst van het nummer biedt steevast
stof voor discussies over de interpretatie.
Gaat het verhaal over een satanisch hotel
of was het hotel wellicht een metafoor voor
een verloren vriendschap? Niets van dat al,
het thema blijkt het rocksterrenbestaan in
het Los Angeles van de jaren ’70 te zijn.
Ik vind vooral de laatste zin van het
nummer intrigerend:

“you can check out anytime you
like, but you can never leave.”
Wat mij betreft geeft die zin prachtig weer
dat je wel dood kunt gaan, maar dat je
door herinneringen van nabestaanden
niet vergeten wordt.

Als Barbara Uitvaartverzorging helpen
wij u ook om de herinneringen levend
te houden, indien u dat wenst.
U ontvangt binnen een jaar na de
uitvaart van ons een uitnodiging voor
een altijd indrukwekkende en warme
herdenkingsdienst, die plaatsvindt op
of rond Allerzielen. Hiermee bieden
we u de gelegenheid om dierbare
overledenen op een bijzondere
manier te ge- en herdenken.
Ook bieden wij u de keuze uit speciale
herinneringssieraden en –producten
in ons Afscheidscentrum Leidsche Rijn
aan de Nieuwe Vaart 5 te Vleuten.
Bijvoorbeeld een sieraad met daarin
een vingerafdruk van de overledene of
een sieraad waarin een haarlok of een
deel van de as zit. Uiteraard kan de as
ook in een urn worden bewaard en
adviseren wij u graag bij de aanschaf
van een passende urn . Zo heeft u
naast herinneringen ook een tastbaar
aandenken aan uw dierbare.

Eindredactie:
P.J.M. van Kooten
Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht
Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten
T: 030 296 66 66
F: 030 293 01 49
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl

Agenda
Activiteiten 2e Kwartaal 2015
woensdag 8 april, 10:30/12:00		
Leven met verlies
donderdag 23 april, 19:00/21:30
Workshop “Zo wil ik mijn uitvaart”
			
maandag 4 mei, 19:30/20:30
Dodenherdenking Transwijk
woensdag 6 mei, 19:30/21:30		
Bloemschikken Utrecht
donderdag 21 mei, 13:00/16:00
Workshop “Je herinneringen vormgeven”
van Leonie Brinks
donderdag 4 juni, inloop vanaf 15:00u.
Nationale Opa en Oma (gedenk)dag
woensdag 10 juni, 19:00/21:30
Death Cafe Midden Nederland
zaterdag 13 juni, 10:00/17:00
Open dag Afscheidscentrum Leidsche Rijn
woensdag 24 juni, 19:00/22:00		
Midzomer film ”Departures”
Barbara op Twitter:
barbarauitvaart
Barbara op Facebook:
barbara.uitvaartverzorging

Pierre van Kooten

Altijd dicht bij U.

