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Beste lezer,
Voor u ligt het eerste exemplaar van het magazine van De Laatste Eer Uitvaartverzorging en 
DLE Uitvaartverzekering. Sinds 1883 doen wij ons uiterste best om iedereen die een beroep  
op ons doet, te helpen met alles wat bij een uitvaart of een afscheid komt kijken. Leden of  
niet-leden, dat maakt helemaal niets uit. Na ruim 130 jaar steken we, na onze verbouwing, 
letterlijk en figuurlijk in een nieuwe jas. Tijd voor een stuk vernieuwing ook, in de vorm van een 
magazine. Een magazine dat u graag informeert op het gebied van uitvaartbegeleiding en u 
hopelijk aan het denken zet. Ooit krijgen we te maken met een uitvaart van een dierbare. Dan 
is het goed om te weten wat er allemaal bij komt kijken. Met dit magazine hopen we hier een 
eerste aanzet voor te geven.

Voorwoord
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Sigrid Hof over muziek 
tijdens de uitvaart

Onze kapel staat open  
voor mogelijkheden

Do’s and don’ts
tijdens een uitvaart

 DLE Magazine | Inhoud

David Meiboom,  
directeur De Laatste Eer
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DLE Magazine | Sigrid Hof 

De troostende kracht van muziek 
is ongekend. Zangeres Sigrid Hof 

weet als geen ander wat het  
doet met mensen en hoe het kan  

bij dragen aan een sfeervol afscheid. 
Zang en dans als een waardevolle 
herinnering. De performer vertelt 

er graag over, in de keuken van haar 
huis in het centrum van Steenwijk.

“ Verbinding en echt contact, 
daar draait het om in het 
leven. Juist ook wanneer 
een leven eindigt. Muziek 
legt die verbinding.” 
Zangeres Sigrid Hof, Hart Creaties

Zangeres Sigrid Hof 
 over de kracht van  
live muziek tijdens  

een uitvaart
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Terwijl Sigrid een kop thee op de keukentafel zet, begint ze 
meteen te vertellen. Vol enthousiasme en liefde, want haar 
vak is haar leven, haar passie. “Ik was 20 toen ik professioneel 
ging optreden met muziek en een live band. Dan ben je nog 
jong en sta je op een heel andere manier op het podium. Je 
bent bezig met jezelf en misschien zelfs ook met een stukje 
ego. Op een gegeven moment komt er een omslag. Je wordt  
wat ouder, er gebeuren dingen in je leven, je krijgt de bekende 
levenservaring. En dan denk je ineens ‘dit is het niet voor mij’. 
Ik ontwikkelde een andere intentie op het podium, een andere 
vorm van interactie met de mensen. En op dat moment merkte 
ik dat het de mensen raakte, meer dan ooit. Het contact ging 
meer van hart tot hart.” 

Veel verdriet betekent veel liefde.
Het was de start van haar ‘innerlijke carrière’. Sigrid was niet 

 DLE Magazine | Sigrid Hof 

meer bang voor de emoties die zij om zich heen zag tijdens haar 
optredens en die ze zelf voelde wanneer ze zong. Het was ook 
rond die tijd dat iemand in haar persoonlijke omgeving kanker 
kreeg en dat er gesproken moest worden over de invulling van 
de uitvaart. Dat was de eerste keer dat Sigrid gevraagd werd om 
te zingen tijdens een afscheid. “Het was mijn tante die ziek was 
en die mij vroeg om haar afscheid muzikaal te omlijsten. Ze wilde 
dans en zang, ze hield van feest en zo wilde ze ook dat haar 
uitvaart zou zijn. In eerste instantie kijk je op van zo’n vraag, 
zeker omdat het zo dichtbij was. Maar iets kan heel verdrietig 
en tegelijk fijn zijn. Veel verdriet betekent ook vaak veel dank-
baarheid voor hoeveel liefde er was. Ik ben met mijn tante om 
tafel gekropen en samen bekeken we wat ik ging zingen en hoe 
de dans er uit moest zien. Tijdens het afscheid heb ik voor het 
eerst zelf ervaren hoe fantastisch helend en troostend muziek 
en zang werkt.” 

“ Tijdens het afscheid 
heb ik voor het eerst 
zelf ervaren hoe  
fantastisch helend  
en troostend muziek  
en zang werkt.” 
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DLE Magazine | Sigrid Hof 

Kracht en verbinding
Na haar eerste muzikale bijdrage aan een uitvaart volgden er 
meer. Mondjesmaat, want live muziek tijdens een afscheid 
is nog niet overal vanzelfsprekend. Volgens Sigrid zit hem 
dat voor een deel in onze cultuur. Er zijn culturen waar vrijuit 
wordt gehuild, luidkeels en ongeremd. Hier in Nederland, is 
haar ervaring, wordt het verdriet vaak ingehouden tijdens een 
uitvaartplechtigheid. Tranen worden verborgen achter handen, 
niemand laat het zien, want je moet sterk zijn. “Een zucht van 
verlichting is nog net toegestaan. Maar stel je eens voor dat je 
daar geluid aan toevoegt. Dat je je stemgeluid voluit mee laat 
voeren tijdens die diepe zucht. Dat geeft zó’n opluchting.  
Ik train daar mensen in met mijn cursus ‘stembevrijding’.  

Iedereen vindt het eng om te zingen, merk ik dan. Het is 
natuurlijk ook heel intiem. Het komt vanuit je diepste binnen 
en dat geeft het gevoel dat je een verborgen stukje van jezelf 
laat zien. Dat raakt mensen. In zichzelf, maar het raakt ook de 
mensen die luisteren naar zang. Daar zit een deel van de kracht 
van muziek. Het verbindt, en dat is precies wat zo waardevol is. 
Zeker tijdens een uitvaart.”  

Een blijvende herinnering
Vanuit die gedachte verzorgt Sigrid de muzikale invulling van 
uitvaarten. Met live zang en wanneer gewenst met één of meer-
dere danseressen. De invulling van zo’n optreden en de keuze 

van de muziek is elke keer anders. Ieder mens is immers uniek, 
net als elke uitvaart. De ene keer wordt de muziek uitgekozen 
door de nabestaanden of eerder al door de persoon waarvan 
afscheid wordt genomen. Maar het komt ook voor dat Sigrid 
de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan de zang. “Er 
gaat altijd een ontmoeting aan vooraf. Dat moet ook, want de 
mensen schenken mij nogal wat vertrouwen. Daar wil ik voor-
zichtig en dankbaar mee omgaan. Mensen vinden het zelf ook 
fijn om van tevoren kennis te maken. Zo heb ik eens gesproken 
met een vrouw die op sterven lag en mij graag wilde zien voordat 
ik op haar uitvaart zou zingen. Het is heel bijzonder als je dat 
mag meemaken en wanneer je zo van betekenis mag zijn.”

Sigrid maakt van haar optredens een blijvende herinnering. In 
de eerste plaats omdat zang de mensen diep raakt en daarmee 
een onuitwisbare indruk achterlaat. Maar, op verzoek, geeft 
ze het moment met een klein en vooral bijzonder ritueel extra 
waarde. Tijdens een lied laat ze de aanwezigen een hart van 
glas of bijvoorbeeld gesneden uit hout aan elkaar doorgeven, of 
ze geeft het aan de meest dierbare van de overledene. Het hart 
kan symbool staan voor de herinnering. Heel tastbaar, om mee 
te nemen en te bewaren. “Ik heb het gevoel dat mensen steeds 
meer op zoek gaan naar een persoonlijke manier van afscheid 
nemen. En naar een steeds diepere vorm van verbinding. Het 
voelt als een groot voorrecht om die verbinding door zang 
te mogen brengen of de emoties te versterken die er op dat 
moment al zijn. Het is heel bijzonder om het verdriet en gevoel 
te mogen vertolken. Na de stilte komt muziek het dichtst bij het 
zeggen van het onzegbare.”

Wilt u meer weten over Sigrid Hof en haar ‘Hart Creaties’  
neem dan een kijkje op www.sigridhartcreaties.nl.

“ Ik heb het gevoel dat  
mensen steeds meer  
op zoek gaan naar een  
persoonlijke manier  
van afscheid nemen.” 

“  Zingen is natuurlijk ook heel intiem.  
Het komt vanuit je diepste binnen  
en dat geeft het gevoel dat je een  
verborgen stukje van jezelf laat zien.

 Het raakt mensen.”
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 DLE Magazine | Verzekeringen

Uw leven
De herinnering

De uitvaart
Zoals u

Uw uitvaart is het laatste 
waar u zelf vorm aan kunt 

geven. Denkt u er nu 
over na, dan is het later 

goed geregeld. Met DLE 
Uitvaart verzekeringen 

waarborgt u de herinnering 
aan u en uw leven. Het is 
dus goed om even stil te 
staan bij wat u vandaag 

kunt regelen. Dan bent u 
verzekerd van de uitvaart 

naar uw wens.

Zekerheid voor nu en later 
Wist u dat drie op de tien Nederlanders 
moeite heeft om de kosten van de 
uitvaart te betalen? Een passende 
uitvaartverzekering biedt uitkomst en 
zekerheid. Vooral wanneer u kiest voor 
een verzekering die geld uitkeert. Dat 
maakt het voor u en uw nabstaanden 
mogelijk om de uitvaart geheel naar  
eigen wens in te vullen. Bovendien 
geeft u uw nabestaanden ruimte voor 
emotie en afscheid nemen. Dat laat u 
immers liever na dan financiële zorgen. 

De verzekering die bij u past
De vraag wat een uitvaart kost is lastig 
te beantwoorden. Zoals bij veel zaken 
zijn de kosten afhankelijk van uw keuzes 
en wensen. DLE Uitvaartverzekering 
keert alleen geld uit. Daarmee zijn een 
verzekering én uitvaart altijd volledig 
afgestemd op uw wensen. Precies zoals 
het hoort. 
 

DLE Uitvaartverzekering
Wist u dat...
een DLE Uitvaartverzekering altijd 
geld uitkeert?
u met een DLE Uitvaartverzekering 
kunt profiteren van de fiscale  
vrijstelling van € 6.921,- (2015)?
dat de opgebouwde waarde van uw 
DLE Uitvaartverzekering doorgaans 
niet wordt meegerekend voor de  
vermogenstoets voor huursubsidie,  
zorgtoeslag etc.?
u met uw DLE Uitvaartverzekering  
een extra korting ontvangt bij een door  
De Laatste Eer verzorgde uitvaart? 

Bel voor meer informatie met  
een van onze adviseurs of maak een 
vrijblijvende afspraak. Praat eens  
met uw naasten en leg uw wensen  
vast  in ons uitvaartcodicil. U maakt  
het hen daarmee makkelijker in  
een moeilijke tijd.

Voor ons uitvaartcodicil en verzekeringsinformatie, bel  0521 – 513660  
of kijk op www.dle-uitvaartverzekering.nl.
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Welkom bij 
De Laatste Eer
Onze kapel staat open 
voor mogelijkheden
Uitvaartverzorging met een unieke locatie 

DLE Magazine | Onze locatie
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Welkom bij 
De Laatste Eer

Herinneringen aan toen krijgen  
alle ruimte in een omgeving van nu

Aandacht en ruimte
Gebouwd in 1898 als Vrijzinnig Hervormde kerk is ‘de kapel van 
De Laatste Eer’, zoals het monumentale pand door Steenwijkers 
wordt genoemd, tegenwoordig een plek voor iedereen.  
Een plek waar het verleden en de herinnering alle aandacht 
krijgen en waar tevens ruimte is voor vandaag en morgen.  
Dat gegeven was één van onze uitgangspunten bij de  
omvangrijke verbouwing in 2014.

Heden ontmoet verleden
Alle ruimten in het pand aan de Kornputsingel werden volledig 
vernieuwd. In de meest bijzondere ruimte kozen we voor her-
stel in oude glorie. De kapel met haar historische elementen is 
nu mooier dan ooit. Kleurrijke glas-in-lood ramen, het orgel uit 
1875 en grote rondboogvensters zorgen samen met moderne 
stoelen en hedendaagse kleuren voor een unieke sfeer. 

De voordeuren van het uitvaartcentrum staan elke dag wijd open. 
Twee glazen binnendeuren houden weer en wind buiten en trekken 
de blik verder naar binnen. Voorbijgangers worden getrakteerd  
op een doorkijkje naar een ruimte vol licht, sfeer en historie.  
De oude kapel, een parel in het centrum van Steenwijk.

Het art deco glas-in-lood raam,  
gebrandschilderd door Willem Bogtman (1852-1955).  

 DLE Magazine | Onze locatie

De vernieuwde condoleanceruimte  
met uitzicht op park Rams Woerthe.
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De warme stralen van de 

zon, een frisse neus of 

even vooruit staren door 

de bomen van park Rams 

Woerthe. Het familiebalkon 

geeft de rust en privacy  

die op zo’n moment  

zo welkom zijn.

Verfijnd houtsnijwerk,  

kenmerkend voor de  

Hollandse Neorenaissance  

stijl van de kapel.

Het gevoel van thuis
Even met elkaar, weg van alle 

drukte en van wat komen 
gaat. Dit is een fijne plek om

samen te zijn en om het  
verdriet er te laten zijn.

Het orgel uit 1875, met 
het geluid van toen dat  
al bijna 150 jaar even 
mooi klinkt.

DLE Magazine | Onze locatie
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Een huiselijke plek voor 
ontmoeting, herinnering en  
een gedenkwaardig afscheid.

Onze kapel  
hoort bij  
Steenwijk en is 
daarom open 
voor iedereen.
Onlangs grondig gerenoveerd 

 DLE Magazine | Onze locatie

De kapel, een plek voor iedereen. In de eerste 
plaats is de kapel er om afscheid te nemen en 
verdriet de ruimte te geven. Maar de locatie 
leent zich, sinds de renovatie, ook voor een 
concert, bijeenkomst of voor een lezing.  
De sfeer en het intieme karakter maken van 
ieder moment iets bijzonders.

De Laatste Eer Steenwijk is al ruim 130 jaar een vertrouwde 
naam. Onze geschiedenis gaat terug tot in 1883. Daarmee 
hebben we diepe wortels in de regio. We kennen de mensen 
en begrijpen lokale wensen. Als begrafenisvereniging staan 
wij dichtbij onszelf en vooral dichtbij u. Maar ook buiten de 
grenzen van de streek bieden wij onze zorg en aandacht. Want 
De Laatste Eer Steenwijk is er voor iedereen.

Zo zijn er inmiddels al zo’n 14.000 leden verzekerd bij onze 
vereniging. Vanzelfsprekend hoeft u geen lid te zijn om een 
begrafenis of crematie door ons te laten verzorgen. Wij maken 
dan ook geen onderscheid tussen leden en niet-leden. Iedereen 
verdient een persoonlijk en respectvol afscheid. Zo zien wij dat 
nu en zo zagen wij dat vroeger al.

De Laatste Eer, onderdeel van de stad en een begrip in de omgeving
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Gedreven. Het woord staat in grote letters op de gevel van haar Land Rover 
autobedrijf. En gedreven is Hermien zeker. Ze runt het bedrijf vanuit liefde 
voor stoere wagens en ondernemerschap. Met evenveel bevlogenheid praat zij 
over haar functie als bestuursvoorzitter bij De Laatste Eer. Land Rovers en een 
uitvaartvereniging, een onverwachte combinatie.

DLE Magazine | Bestuursvoorzitter Hermien Nijmeijer  
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“Mensen zijn eerst verrast, maar wanneer ze horen over mijn 
passie voor besturen en ondernemen dan is de combinatie in-
eens heel logisch”, vertelt Hermien met een glimlach. Besturen 
zit haar in het bloed. Door de jaren heeft ze in vele organisaties 
gewerkt als bestuurslid, bijna altijd in de rol van voorzitter.

Meebewegen en vooruitkijken
Hermien is inmiddels acht jaar actief in het bestuur geweest en 
draagt de voorzittershamer over. Vooral de afgelopen jaren was 
de vereniging sterk in beweging. Net als de branche, want er is 
nogal wat veranderd in de uitvaartwereld en in de wensen en 
ideeën die mensen hebben over afscheid nemen. “Daar moet 
en wil je in meegaan. Vooral in de afgelopen twee jaar heeft De 
Laatste Eer mooie stappen gezet. Een nieuwe uitstraling, een 
grote verbouwing,overnames van collega verenigingen. Daar 
komt veel bij kijken. Keuzes maken, knopen doorhakken.  Achter 
elke uitvaartvereniging zit een onderneming, en ook die zaken 
moeten goed voor elkaar zijn. Hoe mooi is het als je je eigen 
kennis en capaciteiten mag inzetten voor een vereniging waar 
de mens en emoties zo centraal staan.” 

Betrokken bestuurder
Als de gedreven ondernemer die ze is, neemt Hermien graag 
het stuur in handen. Ze koos dan ook niet zomaar voor een 
bestuurlijke rol in de uitvaart. Dat kan volgens haar niet, want 
het moet bij je passen. Bij wie je bent, wat je kunt en wat je 
wilt brengen. “Het is het samenwerken. De betrokkenheid 
die een bestuursfunctie voor mij zo bijzonder maakt. Je met 
elkaar inzetten om het beste uit de vereniging te halen. Net dat 
stapje verder gaan waardoor je samen het verschil maakt. Iets 
voor elkaar betekenen, dat is zobelangrijk in ondernemen, en 
natuurlijk vooral in de uitvaart.”

“ Het contact met  
mensen, het samenwerken:  
een bijzondere toevoeging 
aan mijn leven.“

Hermien Nijmeijer,
bestuursvoorzitter De Laatste Eer
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De Laatste Eer kent
een rijke lokale traditie
en historie. Dat geldt ook 
voor de drie verenigingen 
die in 2014 besloten hun 
activiteiten over te dragen 
aan De Laatste Eer 
Steenwijk. Een mooie 
stap, want daarmee kan 
iedereen vertrouwen op 
continuïteit, zekerheid
en persoonlijke zorg.

Aan alle nieuwe leden 
We beginnen graag met een warm welkom voor de nieuwe 
leden in Staphorst en Wolvega. Met deze eerste editie van DLE 
Magazine stellen we ons uitgebreid aan u voor. Daarmee laten 
we u zien dat verbondenheid met de regio en de waarden en 
normen die u kent ook voor ons gelden. En naast vele jaren 
ervaring heeft onze uitvaartvereniging ook de financiën goed 
voor elkaar. Daar kunt u op vertrouwen.

Zekerheid en zorg
Naast financiële zekerheid betekent De Laatste Eer ook goede 
zorg en volledige aandacht. Behalve verzekeraar zij wij namelijk 
ook een volwaardig uitvaartbedrijf. Wij staan iedereen, leden 
maar ook niet-leden, bij met de begeleiding van een persoonlijk 
afscheid. Dat doen we op de plek waar u zich het meest thuis 
voelt. Of dat nu in Staphorst, Wolvega of Steenwijk is. Meer nog 
dan met de regio zijn wij verbonden met haar bewoners.

Een warm  
welkom voor alle  

nieuwe leden
Wolvega, Staphorst en Steenwijk,  

samen een sterke vereniging

 DLE Magazine | Wolvega en Staphorst



14

DLE Magazine | Do’s and don’ts
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Zoals elk leven is ook 
elke uitvaart uniek. 
Voor nabestaanden is 
het een moment van 
grote betekenis. De 
uitvaartbegeleider doet 
er daarom alles aan om 
een afscheid zo goed 
mogelijk te regelen. 
Hoe een uitvaart-
plechtigheid verloopt is 
echter ook afhankelijk 
van de aanwezigen. Als 
genodigde wil je in elk 
geval het juiste doen. 
Enkele do’s en don’ts. 

Voor de uitvaart
Neem tijd om de rouwkaart of uitnodiging te lezen. Deze 
vertelt vaak wat u moet weten en wat u kunt doen. Is de wens 
nadrukkelijk ‘geen bloemen’ bestel ze dan niet. Wordt echter 
de voorkeur voor een bloem of kleur vermeld, neem dit dan ter 
harte. Respecteer een dienst in besloten kring. Uw medeleven 
wordt ongetwijfeld op een ander moment gewaardeerd. Bent  
u uitgenodigd voor een afscheid, bereidt u zich voor op de 
rijroute naar de locatie.

Tijdens de uitvaart
Te laat komen is niet gepast, vooral niet op een uitvaart. Kom 
ruim van tevoren, dan is er ook tijd om iets in het condoleance-
register te schrijven. Draag gepaste kleding. Soms staat hier iets 

over op de rouwkaart. Zwart en grijs zijn nog altijd goed, maar 
tegenwoordig zijn de regels losser. Verzorgd en gepast zijn van 
alle tijden. Vergeet niet om mobieltjes op stil - of liever uit - te 
zetten. Laat in het crematorium of in een kerk de eerste rijen 
leeg voor de naaste familie en vrienden.

Na de plechtigheid
In de meeste gevallen geeft de uitvaartbegeleider aan, hoe de 
uitvaart verder verloopt of wat er van u wordt verwacht. Blijf 
niet (te lang) napraten bij de kerk, maar volg de stoet richting 
de begraafplaats. Ook een overledene laat men niet wachten. 
Ga na de begrafenis of uitvaart niet direct naar de familie om te 
condoleren wanneer zij hebben gevraagd om eerst een moment 
van rust.

“ De komst naar een  
uitvaart is een gebaar van 
betrokkenheid en respect. 
Dat is het belangrijkste.“
Do’s Don’ts tijdens een uitvaart

Juist in een tijd van afscheid nemen wilt u niet 
stilstaan bij de kwaliteit en professionaliteit van 
een uitvaartverzorger. U wilt erop vertrouwen dat 
het goed zit. De Laatste Eer Steenwijk staat voor 
openheid en transparantie. Voor heldere woorden en 
duidelijke afspraken die wij daadwerkelijk nakomen. 
Zo weet u precies waar u aan toe bent en wat u mag 
verwachten. Dat is met name voor u, maar ook voor 
ons heel belangrijk.

Ook om die reden zijn wij al jaren aangesloten 
bij Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Dit biedt 
nabestaanden duidelijkheid en zekerheid. Een 
keurmerk-uitvaartonderneming wordt jaarlijks 
getoetst om te zien of zij nog steeds aan de hoge 
eisen voldoet. Ook de medewerkers worden  
gekwalificeerd. Hierdoor mag u rekenen op 
schriftelijk vastgelegde afspraken, transparantie 
over kosten en een correcte uitvoering van  
de uitvaart.

Kwaliteit in uw uitvaart
Kies voor een uitvaart

onderneming met  
het keurmerk. Dit  

beschermt uw belang  
als consument.

www.keurmerkuitvaartzorg.nl
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Ze zou niets anders willen doen. Ankie Wullems-Jager heeft haar hart verloren 
aan haar vak. Hoe emotioneel de verhalen en situaties soms ook zijn, zo dankbaar 
is ze, dat ze haar werk als uitvaartbegeleider mag doen.

DLE Magazine | Uitvaartbegeleider Ankie Wullems-Jager

“ Het gaat om écht luisteren.  
Pas dan hoor je of voel  
je aan wat mensen  
willen en nodig hebben.”
Ankie Wullems-Jager, uitvaartbegeleider

Verzorgen en ontzorgen 
“Ongeveer vijftien jaar geleden wees een buurvrouw mij op 
De Laatste Eer, waar behoefte was aan een verzorger van over-
ledenen, in de volksmond ook wel ‘aflegger’ genoemd. Zij vond 
het echt iets voor mij. Ik had geen achtergrond in de uitvaart, 
maar het idee voelde heel vanzelfsprekend. Ik solliciteerde en 
werd aangenomen. Al bij de eerste verzorging voelde het alsof 
ik nooit iets anders had gedaan. Het klopte en paste bij mij”, 
vertelt Ankie. Het enthousiasme over haar vak is zichtbaar in 
haar ogen en hoorbaar in haar stem. Na twee jaar verzorging 
was ze toe aan een volgende stap. Ze werd uitvaartbegeleider. 

Een vertrouwd gezicht 
Het was een bewuste keuze om haar werk binnen De Laatste 
Eer voort te zetten. Haar binding met de regio en de mensen die 
er wonen speelden daarbij een grote rol. Maar het is met name 
de manier waarop de vereniging invulling geeft aan de rol van 

de uitvaartbegeleider. “Als uitvaartbegeleider bij De Laatste 
Eer ben je van a tot z verantwoordelijk voor een uitvaart. Voor 
nabestaanden is het heel fijn om één aanspreekpunt te hebben, 
één vertrouwd gezicht dat continu klaarstaat tijdens die  
moeilijke dagen. Je staat heel dichtbij mensen in een tijd waarin 
ze kwetsbaar zijn. Je steunt en ondersteunt door datgene aan  
te dragen en te regelen waar zij zelf niet aan denken of bij  
stilstaan. Dat is wat mijn werk zo dankbaar maakt.”

Lach en een traan
Tijdens het regelen van een uitvaart spelen er veel emoties. In 
de eerste plaats natuurlijk vooral verdriet, maar een lach en een 
traan liggen dicht bij elkaar, dat merkt Ankie steeds opnieuw. 
“Wanneer ik bij een familie zit om een uitvaart vorm te geven, 
wordt er echt wel eens gelachen. En net zo plotseling verstilt 
het omdat mensen schrikken van hun eigen lach. Ik vertel ze 
dan dat mag, dat het goed is. Alleen maar mooi, dat je dan al een 
herinnering hebt waar je om kunt lachen. Het is zo hoopgevend 
op zo’n moment.” Juist dan realiseert Ankie zich hoe bijzonder 
het is dat ze dit werk mag en kan doen. Dat het vak echt in je 
moet zitten. “Je moet aanvoelen wat bij mensen past, wat 
ze zelf aan ideeën hebben en wat ik ze kan voorleggen. Het 
op maat maken van een uitvaart, dat is het mooiste wat er is. 
Met name wanneer je na een uitvaart afscheid neemt van de 
nabestaanden. Dat ze beseffen dat het een mooi en waardig 
afscheid was en dat ze zeggen ‘dit helpt mij om het verlies te 
kunnen verwerken’. Dat is voor mij de drijfveer.”

“ Het verdriet kan ik niet  
wegnemen, maar door 
alles zo goed mogelijk te 
regelen en die zorg over te 
nemen, ontstaat er ruimte 
voor dat verdriet.”



Uw leven
De herinnering
De uitvaart
Zoals u

De Laatste Eer respecteert het leven en waarborgt de herinnering.  
Door het afscheid te verzorgen dat past bij uw nabestaanden en vooral  
bij u en uw leven. Want uw leven is immers de mooiste herinnering. 

Bel in het geval van een overlijden met één van onze uitvaart begeleiders:  
0521 - 51 36 60.  Wij staan 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u klaar.

De Laatste Eer Uitvaartverzorging 
Kornputsingel 40-42a  
8331 JV Steenwijk 
info@dle-uitvaart.nl 
www.dle-uitvaart.nl 


