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Persoonlijke boodschap

Gevleugelde uitspraak
Soms blijft een uitspraak van een vriend, partner of
familielid u een leven lang bij.
Lieve woorden, wijze woorden, hilarische woorden:
memorabele uitspraken van een dierbare krijgen het
eeuwige leven in de Little Quote Jar
(Make History, € 29,95).

Rouwpost is persoonlijk. Het vergt vaak denkwerk van de nabestaanden
om een kaart samen te stellen die precies bij
de overledene past. “We geven nabestaanden
de tijd om daar goed over na te denken,” licht
Elise Alders van hart & ziel uitvaarten toe. “We
kondigen gelijk aan dat het moet gebeuren, maar
geven de familie zeker een dag de tijd om over de
tekst en vormgeving na te denken.” Haar collega
Martine Klumper sluit zich daarbij aan. “We helpen
graag bij het proces. Soms is dat niet nodig: als
iemand een heel kenmerkende uitspraak had,
of bijvoorbeeld een lievelingsgedicht, dan kun
je er snel uit zijn. Toch laten we zien wat er nog
meer mogelijk is, omdat mensen vaak in een vast
stramien denken.” Elise: “Zo kun je in plaats van
een portretfoto ook kiezen voor een persoonlijke
illustratie, een foto van een kunstwerk of een fotocollage met een overzicht
van het leven van de overledene. Op die manier wordt een kaart heel ‘eigen’ .”
Martine: “Datzelfde geldt voor de rouwadvertentie. Afwijken van de standaard
kan altijd; waarom de namen van nabestaanden niet naast elkaar in plaats van
onder elkaar? Bij dat soort keuzes helpen we door ideeën aan te dragen, en de
familie de ruimte te geven. Wij willen graag dat het een boodschap wordt waar
nabestaanden hun dierbare in herkennen.”
hart & ziel uitvaarten | (023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Prachtige rouwpost

Laatste bericht

Met Afternote legt u in een veilige online
omgeving onder meer vast wat uw wensen zijn
op het gebied van uw uitvaart en uw digitale
nalatenschap, bijvoorbeeld uw Facebookprofiel.
Vertrouwenspersonen die aan het account van
de gebruiker gekoppeld zijn, krijgen bij overlijden
toegang tot de persoonlijke gegevens die zijn
achtergelaten (Afternote, gratis).

Claire van Heukelom maakt rouwkaarten
en condoleancekaarten, geïnspireerd
door het leven om ons heen. Met de
nadruk op kwaliteit, beroering en de
mooie, eenvoudige dingen in het leven
streeft zij ernaar om kaarten te maken
die kleurrijk, smaakvol en gedenkwaardig
zijn (Claire van Heukelom,
prijs op aanvraag).
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