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Inspiratie voor 
een mooi afscheid

Programmaboekje



Uitvaartbeurs Afscheid Dichtbij
We heten u van harte welkom op zaterdag 4 oktober in het Oude Dorp van 
Houten. U kunt daar onze laagdrempelige uitvaartbeurs bezoeken.

Van 10.30 uur tot 16.00 uur kunt u zich hier laten informeren over afscheid 
en rouw. De beurs is buiten en staat rondom de gebruikelijke marktkra-
men van zaterdag. Ook in en rondom het rouwcentrum van Monuta op 
de Vlierweg, 2 minuten lopen vanaf het dorpsplein, vindt u alles over de 
vele mogelijkheden waar u nu of in de toekomst zélf besluiten over kunt 
nemen. Uitvaartmuzikanten zijn te horen in muziektent en rouwcentrum. 
Kom kijken, vragen en luisteren! 

U kunt ook gratis deelnemen aan workshops en lezingen, de doorlopende 
filmvoorstelling bekijken in het rouwcentrum of luisteren naar muziek.

In dit programmaboekje vindt u alle deelnemers en de programma’s van 
muziek, lezingen en workshops. De site www.afscheid-dichtbij.nl kunt u 
ook na afloop nog raadplegen.

Wij wensen u een ontspannen en inspirerend bezoek bij dit nog-niet-zo-
vanzelfsprekende thema. 

Puja Sonneveld, 
Bijzondereuitvaartfotos

Marjolein Akkermans, 
Ritueelbegeleider

Anneke Schaap, 
Uitvaartverzorgster

Het organisatieteam, 

Bijzondere momenten:
10.30 - Opening op het Rond door wethouder Jocko Rensen, daarna vertrek 

van een rouwstoet rouwauto’s, bussen, koetsen én muziek naar het Oude 
Centrum. De meeste voertuigen zullen daarna de hele dag te bezichtigen 
zijn op het Oude Dorp.

15.00 - Oplaten van ballonnen met wensen voor mensen die kinderen of 
volwassenen dierbaar zijn. De drie ballonnen die het verst komen krijgen 
een presentje. Wenskaartjes kunnen de hele dag geschreven of getekend 
worden bij de muziektent. Tot aan het ballonmoment mogen ze opgehan-
gen worden in de wensboom die Monuta op het dorpsplein zal plaatsen. 



Korte lezingen in rouwcentrum
In korte lezingen van een kwartier delen sprekers met u hun ervaringen met 
afscheid nemen en rouw. Na afloop of voorafgaande aan elke lezing musi-
ceert het Aïs muziekatelier op een piano van Jef Slijderink met toepasselijke 
liederen.
 
Levenskunst = Stervenskunst
Praten over de dood betekent praten over het leven. Hoe mooie gesprekken 
leiden tot levensverhalen en programma’s voor de uitvaart.
Deze lezing wordt gegeven door Bram van der Zijden, hij leidt ceremoniën. 
Tijden: 10.45 uur / 13.15 uur

Wat is eigenlijk een persoonlijk afscheid?
De kracht van symbolen en rituelen is afscheid nemen met hoofd, hart en 
handen.
Ritueelbegeleiding is een relatief nieuw vak. Marjolein Akkermans, mede 
organisator van deze beurs, laat op deze dag graag een collega aan het 
woord. 
Tijden: 11.15 uur / 13.45 uur

Wat doen we met de spullen?
Bij leven uw inboedel regelen geeft uzelf en uw familie rust. Ervaringen uit 
de praktijk, tips en mogelijkheden.
Carina van Welzenis van Pinnata doet aan Boedelruiming en verhuizingen in 
het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen 
Tijden: 11.45 uur / 14.15 uur

De toespraak als onderdeel van een uitvaart. 
Hoe komt een mooie toespraak tot stand? Wat houdt het in? Wat kan of 
kunnen nabestaande(n) zelf doen?
Door Ans van Iersel, spreker Humanistische Uitvaartbegeleiding Midden 
Nederland 
Tijden: 12.15 uur / 14.45 uur

Rouwverwerking 
In deze korte lezing wil Rinske Boomstra het rouwproces voor u begrijpe-
lijk maken en u handvatten aanreiken voor een zo veerkrachtig mogelijk 
omgaan met de dood van uw geliefde.
Rinske Boomstra, rouw- en verliesbegeleider, zakelijk leider van Momen-taal. 
Tijden: 12.45 uur / 15.15 uur



Doorlopende workshops en activiteiten 
in het centrum van Monuta
In het centrum van Monuta bent u welkom om workshops te volgen 
van een half uur tot drie kwartier. Zij worden twee tot drie keer per 
dag gegeven. Ook zijn er doorlopende workshops en activiteiten bij 
zowel kramen als bij de entree van Monuta. Aan alles kan vrij deelge-
nomen worden. 

Alle sterren van de hemel
Een bordspel om spelenderwijs als kind, jongere of volwassene te 
praten over herinneringen, gedachten en gevoelens. 
Dit spel wordt aangeboden door Ingrid Vlemmings, verlies- en rouw-
deskundige van de praktijk Leven met Gemis. 
Tijden: 10.30 uur / 12.45 uur / 15.00 uur

Uw biografie; een goed gesprek
Tijdens deze workshop verkennen we samen de situaties, omstandig-
heden en mogelijkheden om een biografie over uw leven op te stellen. 
Deze workshop wordt u aangeboden door Ans van Iersel, spreker bij 
Humanistische Uitvaartbegeleiding Midden Nederland. 
Tijden: 11.15 uur / 13.30 uur / 15.45 uur 

Gesprekken met dierbaren
Door Lity van Hoboken, Troost voor nabestaanden. 
Tijden: 12.00 uur/ 14.15 uur 

Bij de entree een doorlopende workshop
Odine Kroon van Tiërna: Herinneringsschriftje maken (vooral voor 
kinderen) 
Met linoleumsnede de kaft versieren van een schrift dat je daarna vol 
kunt schrijven met herinneringen. 



Activiteiten op de Vlierweg en het Marktplein
Op het marktplein:
• Beatrijs Wind van Draden van Troost: Aanknopen. 

Op bijzondere wijze twee knopen maken van stof; eentje voor jou 
en eentje voor die ander. 

• Troost voor Nabestaanden geeft mogelijkheden tot gesprekken met 
dierbaren. 

• Anja Tekelenburg van Lilant maakt korte gedichten op maat over 
dierbaren en/of jouw relatie tot deze overleden- of ernstig zieke 
persoon.

• Steenhouwerij Jansen & Zn. laat u ervaren hoe het voelt om in een 
stuk steen te slaan. 

• Straattheater / troostartiesten
 Medewerkers van Maerzorg, brengen u met plezier een glimlach op 

de lippen. 

Muziek
In de muziektent de hele dag door: 
• Machabelle, uitvaartzangeres (elk uur om kwart voor het hele uur ) 

Youki&combo met zelfgemaakte afscheidsliederen en Youki-sha met 
wereldmuziek (elk uur om kwart over het hele uur)  

• Tijdens de beurs is het mogelijk om een keuze te maken uit de top 
10 van Monuta

In het centrum van Monuta: 
• In het centrum zingt en speelt het Aïs muziekatelier toepasselijke 

liederen tussen de lezingen in. 

Tijdens de rouwstoet:
• De rouwstoet zal worden begeleid door de Surinaamse muzikanten 

van Wi Kan Doe dragers.



Deelnemers
Uitvaartverzorgers:
Monuta: Kees Brederode en Anneke Schaap  
Barbara uitvaartverzorging: Elles van Dam  
Alting uitvaarten: Hiske Alting 
Aker uitvaarten: Heleen Smits
Alcuon: Gert-Jan van Bennekom
De uitvaartwinkel: Terra Nova: Gerda Jansen
Van Miltenburg uitvaartzorg: Paul Bader

Vervoerders/ dragers: 
Nekky totaal Rouw VIP: Peter van Nek 
Dragers van Wi Kan Doe (begeleiden op de beurs de loopkoets) 
Alcuon: Gertjan van Bennekom 
Uitvaart busservice: Coen Heemeijer 
Stalhouderij Reedijk: Teun Reedijk 
Stalhouderij Martin Bakker: Klaas Bakker 
Meijers autobedrijf: Michiel van de Water 
Loopkoets (Dragerscentrale Utrecht): Fons Baakman

Catering:
De Vosgroep: Cees Winde
Uytewaal catering
 
Tanatopracteur- en balsemer: Hans van Zijp 
Inboedel: Pinnata: Carina van Welzenis 
Palliatieve zorg: Hospice Kromme Rijnstreek 

Fotografie: 
Bijzondere uitvaartfoto’s: Puja Sonneveld 
Mensen in foto’s: Geerard van Giessel

Rouwbegeleiding:
Leven met Gemis, Ingrid Vlemmings 
Praktijk Wilma Janssen 
Nunazorg, Danielle van de Broek 
Troost voor Nabestaanden, Lity van Hoboken 
Après la vie, Anja van Wingerden

Sprekers, ritueelbegeleiding: 
Ceremonie leider: Bram van der Zijden 
Humanistische Uitvaartbegeleiding, Ans van Iersel 



Ritueelbegeleiding: Marjolein Akkermans 
Ritueelbegeleiding: De Rouwceremonie 
Ritueel- en Rouwbegeleiding: Momen-Taal 

Muziek:
Piano verhuur: Jef Slijderink Piano’s en vleugels 
Machabelle: Marga Heuzinkveld 
AÏS muziekatelier: Irene de Koning en Arjo de Vries 
Muzikanten Wi Kan Doe 
Youki en Combo: Josephine Noyons
 
Gedichten: Lilant: Anja Tekelenburg
Kinderboek: Vandaag is Anders:(crematie) Ilonka M. Jansen
 
Audio visuele techniek:
Adieu Visueel; Vinay Satter 
AR video: Arthur Ike 
INTER AVL Houten: Rob de Keijzer 
NEM productions Houten: Nick de Keijzer
 
Grafmonumenten: 
Tiërna; Ondine de Kroon 
Steenhouwerij Joh. Jansen & Zn  
Gedenk-waardig: Erik van den Berg 
Waterurn BV: Jos Weijs
Wederlicht; Erwin Vroom 
 
Bloemsierkunst:
Bloemsierkunst Amanda: Amanda van Putten 
Vogelpoel Bloemenplaza; Rob en Marga Vogelpoel 
Rozenblaadjes: Fransenroses: Ramona Fransen 

Sieraden, glaskunst en herinneringen van textiel:
Bijzondere herinneringssieraden: Jacqueline Wouters 
Herinnering in glas: Irma van Tilburg 
Textiele kunst: Draden van Troost; Beatrijs Wind 
Glaskunst: Glasfragmenten: Simone den Dunnen 

Kisten:
Persoonlijke uitvaartkisten: Bianca Meeuwsen en Renee Zandvoort 
Zavadi: Ronald Koster en Ingrid Luttik 
 
Zintuigartiesten: troostartiesten (glimlach ‘dienst’) Maerzorg



Sponsor: www.uitvaartadressengids.nl

Website: rent-a-dirk: Dirk Everse

Logo ontwerp: Hike Helmantel

Vrijwilligers: 2 jeugdleden van Scouting Schonouwen Houten / verkeersregelaars en 

meer: Scouting Jan van Hoof Nieuwegein + Iris Akkermans + Fleur Kroone

Puja Sonneveld

Uitvaartfotografe
e: puja@afscheid-dichtbij.nl
tel: 06-275 328 69

Marjolein Akkermans

Ritueel begeleidster bij afscheid
e: marjolein@afscheid-dichtbij.nl
tel: 06-129 906 79

website: www.afscheid-dichtbij.nl


