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Afscheidscentrum Leidsche Rijn
Om u nog beter op onze eigen wijze van dienst te
kunnen zijn, hebben wij besloten om ons uitvaartcentrum
in Vleuten om te dopen in een echt afscheidscentrum.
Op zaterdag 29 november opende het Afscheidscentrum Leidsche Rijn
aan de Nieuwe Vaart 5 in Vleuten zijn deuren.
Wat u van ons gewend bent en meer.

Praten over uw uitvaart?

Opbaren, rouwbezoeken, condoleances en
kleine plechtigheden in een warme en
prettige omgeving blijven natuurlijk mogelijk.
Maar in het Afscheidscentrum vindt u vanaf
nu ook onze afscheidsconsulente. U kunt
rustig met haar van gedachten wisselen,
uitvaartwensen bespreken en vastleggen.
Samen kunnen we ook de mogelijkheden
bekijken met betrekking tot het invullen van
een bijzondere plechtigheid vol passende
rituelen. Daarnaast adviseren wij u graag over
onze producten en diensten. En natuurlijk
blijven wij vooral luisteren naar uw wensen.
Altijd onder het genot van een vers kopje
koffie of thee. Kom ook eens kijken in onze
nieuwe inpandige uitvaartwinkel. U kunt daar
terecht voor urnen, assieraden,
herdenkingsmonumentjes, troostgeschenken,
condoleancekaarten, boeken en andere
mooie producten.

Wilt u praten over een wilsbeschikking
of de mogelijkheden bespreken van
een Waardevaste Uitvaart
(www.waardevasteuitvaart.nl)? Ook dan
bent u bij het Afscheidscentrum van harte
welkom. Daarnaast kunnen er vragen
gesteld worden over de kosten van een
uitvaart en brengen wij graag uw
uitvaartverzekeringen duidelijk voor u in
beeld, zodat u weet of u voldoende bent
verzekerd voor uw uitvaart.

Het Afscheidscentrum is open van woensdag
t/m zaterdag, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Ook op de koopavond (vrijdag tot 21.00 uur)
bent u welkom.
Het Afscheidscentrum is 24 uur per dag
bereikbaar op het algemene telefoonnummer
van Barbara uitvaartverzorging: 030 - 296 66 66.

Exposities in het Afscheidscentrum
Regelmatig organiseert Barbara in haar
Afscheidscentrum Leidsche Rijn exposities
en evenementen rondom het thema ‘dood
en uitvaart’ en ‘rouw en verlies’. Zo was er
tijdens de opening een fototentoonstelling
rondom uitvaartfotografie.

Bevlogen nieuws is een periodieke uitgave van Barbara uitvaartverzorging
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Even voorstellen:
Chauffeur- verzorger
Ton van Ringelestijn
Ton van Ringelestijn is sinds 2006 chauffeur- verzorger
bij Barbara uitvaartverzorging. ‘’Een begrafenis, een
crematie en toen vroegen ze of ik nog energie had.
‘Ja’ zei ik, om vervolgens nog een opbaring te toen.
Dat was mijn eerste werkdag’’.
Verleden

‘’Van 1968 tot en met 2006 heb ik bij het
huidige PostNL gewerkt. Ik ben bij Barbara
terecht gekomen, omdat mijn schoonvader
in februari 2006 een advertentie uit de krant
had geknipt. Barbara zocht een assistent
uitvaartverzorger. ‘Nou, dat is wel wat voor
jou’ zei hij. Ik had ooit gezegd dat wanneer
ik zou zijn uitgewerkt, en nog gezond was,
ik iets zou willen doen in de uitvaart- of
verzekeringswereld. Maar goed, ik heb die
advertentie toen bewaard en er niets mee
gedaan. In de zomer gingen we op vakantie
en toen we in augustus terug kwamen,
stond de advertentie opnieuw in de krant. Ik
heb gereageerd en mocht direct op gesprek
komen. Ik kon de volgende dag beginnen.’’
‘’Mijn eerste werkdag was meteen volle bak.
Ik had een begrafenis, crematie en nog een
opbaring. Tijdens de evaluatie vroeg men bij
Barbara hoe het beviel, en het beviel me heel
goed. Ik had toen nog geen bedrijfskleding,
maar wel nette zwarte kleding. Zelf ben ik
niet echt een voorstander van zwart. Dat vind
ik een beetje gedateerd in deze tijd. Ik was
daarom erg blij dat de kleding van Barbara
grijs was, en nu zelfs donkerblauw. De broek
met smalle pijpjes en de kleurrijke stropdas
zorgen voor een vlottere uitstraling. Dat is
mooi.’’
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Heden
‘’Toen ik bij Barbara kwam werken begon
ik als assistent-verzorger. In de afgelopen
jaren heb ik een aantal cursussen gedaan,
waaronder ‘piëteitsvolle verzorging van de
overledene’ en ‘make- up en camouflage’.
Tijdens die laatste cursus moesten we elkaar
schminken, en daar zaten natuurlijk ook
vrouwen bij. Wat aardig was, was dat ik een
vrouwelijke medecursist had opgemaakt.
Toen ze in de spiegel keek, zei ze: ‘Nou
ik ben met de trein, maar ik laat het mooi
zitten. M’n man heeft me nog nooit zo mooi
gezien!’.’’
‘’Als chauffeur- verzorger ben ik in principe de
eerste die bij een familie aankomt, wanneer
iemand is komen te overlijden. Dat kan best
zwaar zijn, omdat je nooit weet wat je aan
de andere kant van de deur kan verwachten.
Vaak zijn mensen erg emotioneel en daar
moet je mee om kunnen gaan. Het is
verleidelijk om routine te krijgen in je baan,
maar dat kan in onze branche niet. Wanneer
ik voor een uitvaart rij, of bij een familie
langsga, heb ik altijd een gezonde spanning.
En dat zorgt er in mijn beleving voor dat je
scherp blijft. Op die manier kun je een
familie optimaal ondersteunen.’’

Barbara uitvaartverzorging is een
coöperatie. Een coöperatie is oorspronkelijk
bedoeld als een samenwerkingsverband
van consumenten of ondernemers. Er zijn
meer dan 6.000 coöperaties in Nederland,
zoals bijvoorbeeld de Rabobank.
Een coöperatie is een vereniging, met
als doel de belangen van de leden te
behartigen. In het geval van Barbara
uitvaartverzorging door het uitvoeren

Toekomst

‘’Mede op het advies van mijn schoonvader
ben ik bij Barbara terecht gekomen. En
toen mijn schoonvader kwam te overlijden
heb ik samen met collega Richard hem
overgebracht vanuit het ziekenhuis naar
Barbara en samen met mijn echtgenote
verzorgd. Ook heb ik tijdens zijn uitvaart
zelf de rouwauto gereden. Tot op de dag
van vandaag is mijn schoonmoeder blij
dat het geen vreemde was die haar man
heeft verzorgd. Het is heel fijn als je zoiets
kan betekenen. Je kan iets persoonlijks
toevoegen, wat niet veel mensen kunnen,
omdat ze niet in onze branche werken.’’
‘’Ik wil graag bij Barbara blijven werken als
chauffeur- verzorger. Het eerste contact
met een familie schept een band, zeker
wanneer je samen met hen de overledene
gaat verzorgen. Wat ik toentertijd voor mijn
schoonvader en –moeder heb kunnen
betekenen, wil ik ook graag voor anderen
blijven betekenen. Het is niet voor iedereen
weggelegd. Het is soms best heftig, maar ik
heb behoorlijk wat bagage. Daarom kan en
wil ik dit werk blijven doen.’’

Ton van Ringelestijn

van een uitvaart op kwalitatief hoog niveau
en op financieel aantrekkelijke wijze (in de
vorm van een korting op de uitvaartkosten).
Binnen een coöperatie zijn de leden
“de baas”. Formeel voert het bestuur de
instructies uit van de ledenvergadering en
legt het bestuur eenmaal per jaar rekening
en verantwoording af aan zijn leden, in de
jaarlijkse ledenvergadering.

Schilderworkshop
‘Verbeeld je Herinnering’
Samen schilderen na
het overlijden van een geliefde.
Als je hoofd en hart vol zijn van emoties en herinneringen na het overlijden
van een dierbare, dan is samen schilderen, als familie of vriendengroep,
een mooie manier om daar letterlijk vorm aan te geven. Door samen een
blijvend aandenken te maken. Barbara uitvaartverzorging maakt dit mogelijk
in samenwerking met Marleen Kreiter, coach en eigenaar van ArteVie.

Marleen begeleidt sinds een aantal jaar
schilderworkshops: ‘Mijn ervaring is dat er
juist rond het overlijden zoveel wordt gepraat.
Je hoofd draait op volle toeren van alle
dingen die op je af komen, je hebt zoveel te
verwerken... Samen schilderen helpt bij de
verwerking van je verdriet, is helend en maakt
herinneringen tastbaar.’

Soms heb je er geen woorden voor,
soms is alles al gezegd.
‘Met de schilderworkshop wil ik bereiken dat
mensen na het overlijden van een geliefde
hun gevoelens, emoties en herinneringen
vanuit hun hoofd en hart kunnen uiten. Door
ze letterlijk vorm te geven. Niet teveel praten,
niet teveel woorden, maar doen. Tegelijk ga ik
als coach levensvragen niet uit de weg. Er is
alle ruimte voor het stille verdriet, of juist de
boze wanhoop.’

‘Maar ik kan helemaal niet schilderen.’
‘Voor deze workshop heb je geen
schilderervaring nodig. Iemand ‘bedenkt’ wat
hij of zij wil schilderen. Ik help om dat beeld,
die herinnering aan zijn/haar dierbare, op het
doek te krijgen. Mijn begeleiding is warm en
persoonlijk. Ik geef concrete praktische en
technische tips, maar ik help ook als men
vastloopt. Na afloop van de workshop gaan
de deelnemers met een tastbare herinnering
naar huis, om daarna weer verder te kunnen.’

De mogelijkheden.
Afhankelijk van de groepsgrootte en de
wensen, schildert ieder op z’n eigen doek,
waarbij die losse doeken één geheel vormen,
of men schildert samen op één groot
canvasdoek van 1m x 1m. Kinderen vanaf
4 jaar zijn welkom om mee te doen.

Speciale wensen, zoals een extra groot
doek, bijzondere materialen, op een locatie
buiten of een workshop speciaal gericht op
kinderen zijn ook mogelijk.

Voor meer informatie:
Marleen Kreiter: 06-44594776 of
www.artevie.nl

U kunt uiteraard ook contact opnemen
met Barbara uitvaartverzorging.

t bi j d e
Sa m en schild eren herdlprie
ve rwerki ng va n je ve t.
Het is steeds gebruikelijker om de leden
meer en actiever te betrekken bij de
ontwikkelingen van de coöperatie. Dit
gebeurt al bij de genoemde jaarlijkse
ledenvergadering. Het bestuur en de
directie van Barbara uitvaartverzorging
willen deze betrokkenheid verder
intensiveren met een kleinere groep
betrokken leden, in de vorm van een
klankbordcommissie.

De leden van deze commissie kunnen
bijvoorbeeld uitgenodigd worden om
sollicitatiegesprekken te voeren met
aspirant-bestuurders, of aanwezig te zijn
bij het bespreken van de jaarstukken
met de accountant. Ook zouden nieuwe
initiatieven op het gebied van de
uitvaartverzorging kunnen worden
voorgelegd aan deze commissie, om zo
te proeven in hoeverre deze aansluiten
bij de behoefte van de leden.

Als dit u aanspreekt en u in aanmerking
zou willen komen voor deze commissie,
dan kunt u contact opnemen met de
directeur van Barbara uitvaartverzorging,
Pierre van Kooten
(telefonisch: 030 – 296 66 66, of via email:
pierre.vankooten@barbarauitvaart.nl).
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De laatste verzorging
Als iemand is overleden en de arts heeft een natuurlijke dood vastgesteld, dan
volgt als één van de eerste dingen de laatste verzorging van de overledene,
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vroeger ook wel het ‘afleggen’ genoemd.
Allereerst vinden wij het belangrijk om duidelijk te krijgen of familieleden mee willen helpen
bij de laatste verzorging of dat zij de verzorging helemaal zelf willen doen. Zelf (helpen)
verzorgen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het rouw- en verwerkingsproces.
Vaak doen wij de laatste verzorging gezamenlijk met familieleden. Zeker als een familielid
zelf in de verpleging werkzaam is, of wanneer men de overledene intensief heeft verpleegd,
wordt dit meestal als vanzelfsprekend gezien.
Belangrijk is dat er niet geheimzinnig over de laatste verzorging wordt gedaan.
Onze verzorg(st)ers geven daarom tijdens de verzorging zo veel mogelijk openheid van
zaken. Ze leggen stap voor stap uit welke handelingen worden uitgevoerd en waarom
en wanneer die gebeuren. Hieronder een korte uitleg:

Lichaam en haren
Aan het begin van de laatste verzorging
wordt de overledene eerst helemaal
gewassen. Dit gebeurt bij voorkeur met
alleen water, omdat zeep vaak niet goed is
voor de conditie van de huid. Eventueel
wordt het haar gewassen en in model
gebracht. Ook worden de nagels verzorgd.

Opvallende kleine haartjes op het gezicht
kunnen verwijderd worden.
Wij vinden het belangrijk dat, met name het
kapsel, de make-up en het scheren, gedaan
wordt conform de wensen van de
nabestaanden. Soms gebruiken wij een foto
van de overledene om te kunnen zien hoe
bijvoorbeeld het kapsel eruit hoort te zien.

Aankleden

Verzorgen van een naaste

Vervolgens is het tijd om de overledene aan
te kleden. Vroeger werd de overledene vaak
gekleed in een pyjama of nachthemd.
Tegenwoordig is dit kleding die de
overledene zelf graag droeg of kleding waar
de familie de overledene graag in ziet. Er
wordt tevens aandacht besteed aan
eventuele sieraden.

Iemand verzorgen kan prachtig zijn om te
doen, maar het kan ook erg confronterend
en moeilijk zijn. Bent u begonnen aan de
verzorging van uw naaste, maar lukt het
halverwege toch niet? Dan neemt onze
verzorg(st)er het van u over. U kunt dan,
indien gewenst, nog steeds bij de verzorging
aanwezig blijven.

Gezichtsverzorging

De meeste nabestaanden zijn achteraf blij
dat ze er bij zijn geweest/gebleven. En onze
verzorg(st)ers hebben het goed gedaan als
een nabestaande zegt: “Dit is echt mijn
moeder weer.”

Als de overledene is aangekleed, wordt het
gezicht verzorgd. De heren dienen vaak nog
geschoren te worden en bij de vrouwen
wordt aandacht besteed aan de make-up.

Agenda
Afscheidscentrum Leidsche Rijn, Vleuten
Eerste kwartaal 2015
januari, Opschoonweken
14 januari, 10:30/12:00, Leven met verlies
21 januari, 19:00, Workshop ‘Zo wil ik
mijn uitvaart’
27 januari, 19:30, Film over rouw en
verdriet verwerken
11 februari, 10:30/12:00, Leven met verlies
14 februari, 10:00/17:00, Breng een ode
aan een verloren liefde
5 maart, 19:00, Workshop ‘Wat kan ik voor
mijn dierbare betekenen in de laatste
levensfase?’
11 maart, 10:30/12:00, Leven met verlies
18 maart, Uitvaart en erfrecht
Barbara op Twitter:
barbarauitvaart
Barbara op Facebook:
barbara.uitvaartverzorging

Pierre van Kooten

Altijd dicht bij U.

