de Kunst van het Afscheid

“A funeral
is not a day In a lifetime.
It’s a lifetime in a day.”
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KISTEN
Hebben jullie al een idee?
Gaan de kinderen mooie tekeningen op
de kist maken? Heb je een persoonlijke
afbeelding in gedachten voor op de kist?
Worden er briefjes meegegeven?
Vinden jullie sober en licht mooi of liever
klassieker? Of is er een handige vriend
die zelf aan de slag gaat om een mooie
kist te maken?
Of misschien toch liever een wade, mand
of baar. Wettelijk hoeft het geen kist te
zijn.

kisten

Een ‘omhulsel’ is in principe voldoende.
Crematoria en natuurbegraafplaatsen
voeren wel een eigen beleid soms dus
handig om dat eerst even te informeren.
Ter inspiratie hebben we een aantal
kisten bij elkaar gezet – misschien helpt
het je om een keuze te maken.
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uitvaartkisten

uitvaartkisten

Hoogland 700
populier hechthout
katoenen bekleding
(6 grepen 2 knoppen)

4.
uitvaartkist witte vogels
populieren hechthouten kist
ontwerpen inbegrepen
keuze uit 12 kleuren
katoenen binnenkleding
Beerenberg

Hoogland 565
massief populierenhout
katoenen bekleding
8 handgrepen

Hoogland 566
massief populierenhout
katoenen bekleding
lange greep
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4.1
uitvaartkist ijsvogel
populieren hechthouten kist
ontwerpen inbegrepen
keuze uit 12 kleuren
katoenen binnenkleding
Beerenberg

4

uitvaartkisten

uitvaartkisten

beerenberg - uitvaarkist ‘Alles is liefde’

Uitvaartkist gedicht
‘Als ik ga”
populieren hechthouten kist
ontwerpen inbegrepen
keuze uit 12 kleuren
katoenen binnenkleding
Beerenberg
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Uitvaartkist Gras en Vlinders
populieren hechthouten kist
ontwerpen inbegrepen
keuze uit 12 kleuren
katoenen binnenkleding
Beerenberg
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uitvaartkisten

uitvaartkisten

Akidia NA 10
massief vurenhout
katoenen bekleding
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beerenberg - uitvaarkist ‘Alles is liefde’

Aikidia NA12
massief vurenhout
katoenen bekleding

Aikidia NA11
massief vurenhout
katoenen bekleding
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uitvaartkisten

Unigra 1-50 Hollands hout (**)
grenenhout
linnen bekleding

beerenberg - uitvaarkist

Unigra 1-50 J (*)
massief vurenhout
linnen bekleding
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Hoogland 535 (*)
massief naaldhout (Amandelbloesem)
jute bekleding
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uitvaartkisten

uitvaartkisten
Akidia
Pu Rest Mondo
houten buigzame kappen
rugligging
Kantano met
pen-en-gatverbinding
196 x 58 cm

Fair coffin(**)
persoonlijke wens
duurzame uitvaartkist
met eigen spreuk

Swing it baby zing it
rock me wieg me
slinger me met liefde
zwengel me aan
geef je me duizelend bestaan
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uitvaartkisten

Xilia XL 11
ongelakt gelaagd populierenhout
combinatie opbaarplank en kist

Carino natuur (*)
massief populierenhout
katoenen bekleding

beerenberg - uitvaartkist ‘Gedicht’
13

La Linea natuur (**)
eiken fineer
katoenen bekleding
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beerenberg

WADE en OPBAARPLANK
In Nederland is een uitvaart zonder kist
toegestaan. Volgens de wet moet het
lichaam zijn toegedekt op het
moment van begraven of cremeren.
Je kunt hiervoor een lijkwade gebruiken.
Een lijkwade is eigenlijk niets meer dan
een doek van linnen, hennep, wol, zijde of
bamboe die groot genoeg is om iemand
mee in te wikkelen.
Als je voor een lijkwade kiest is een opbaarplank of draagbaar* nodig. Om je te
helpen hebben wij een selectie gemaakt
van bijzondere waden en opbaarplanken.

waden

*Sommige crematoria stellen bij het gebruik
van een opbaarplank of draagbaar een
inschuifplank verplicht.
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waden & opbaarplank

10.
set
Basic lijkwade en de
eenvoudige Basic baar.
Bij deze set is er geen
inschuifplank nodig.
Wikkelgoed

wade
Zachte wade
ongebleekt katoen
Wikkelgoed

waden & opbaarplank

1.
wade
wikkelwade
Beerenberg

Aardeplank
De Aardeplank is een minimalistische
en functionele opbaarplank
van rond gebogen beukenhout
Wikkelgoed

1.
wade
kimonowade
Beerenberg
ECO wade
100% biologisch linnen
kleur: ecru -puur linnen, onbehandeld,
natuurbegraven, ecologisch
verantwoord
Faircoffins
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SEREEN wade
100% flanel katoen
kleur: offwhite
dikke, zachte stof,
opgeruwd, valt soepel
geschikt voor natuurbegraven
Faircoffins
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opbaarplanken

opbaarplanken

7.
draagbaar
Dankbaar (vrouw)
Beerenberg

2.
draagbaar
Leliebaar
Beerenberg

5.
draagbaar
Wilgenbaar
Beerenberg
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8.
draagbaar
Betrouwbaar (man)
Beerenberg
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opbaarplanken
beerenberg

Hoogland 705
opbaarplank (*)
populierenhout
Jute bekleding

Unigra opbaarplank
Hollands Hout (**)
grenen / Hollands hout
linnen bekleding
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Hoogland FT 27 (**)
zeegras
katoenen bekleding
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MANDEN
Sommige mensen vinden het idee om
in een kist te liggen niet fijn. Een mand
voelt minder ‘afgesloten’ en spreekt
daardoor meer tot de verbeelding.
In combinatie met een uitvaartmand
wordt vaak gebruik gemaakt van een
wade: eigenlijk is een ‘lijkwade’ niets
meer dan een doek van linnen, hennep,
wol, zijde of bamboe die groot genoeg is
om iemand mee in te wikkelen.

manden

Om je op weg te helpen hebben wij een
selectie gemaakt van bijzondere manden
en draagbaren.
*Sommige crematoria stellen bij
het gebruik van een opbaarplank of draagbaar
een inschuifplank
verplicht.
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manden

manden

Beerenberg
wilgenmand - uniek handgemaakt
eersteklas wilgentenen
Bamboe eco rond (**)
Green coffin / fair trade
gebleekte katoenen
bekleding en lijkwade

Grafmand (**)
ongebleekte katoenen bekleding
of linnen bekleding
schapenwollen bodembekleding
Beerenberg
draagbaar - vlechtbaar
met kimono wade
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Beerenberg
wilgemand
draagbaar - vlechtbaar
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KINDERKISTJES OF MANDJES
Kisten en manden voor kinderen
Ook voor kinderen zijn er mandjes en
kisten te koop. Een kistje om zelf te
beschilderen of waar naar wens een
lievelingsafbeelding of een mooi gedicht
op gedrukt kan worden.
Om je op op weg te helpen hebben wij
een aantal kinderkistjes en mandjes voor
je bij elkaar gezet.

kind
beerenberg Nana boomstam
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uitvaartkisten/mand - kind

uitvaartkisten/mand - kind

Nana
rond Classic
berken hechthout en leer
keuze uit binnenbekleding
en wade
Beerenberg

Nana
Boomstam
1e klas kwaliteits
berken hechthout
keuze uit div kleuren
100 % katoen
Beerenberg

Nana
wilgen Eekhoorn
wilgentenen, leer,
eersteklas populierenhout
keuze uit binnenbekleding
en wade
Beerenberg
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Nana
wilgenmandje Troost
wilgentwijgen en leer
te gebruiken in combinatie
met kleine wade
Beerenberg
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uitvaartkisten/mand - kind

uitvaartkisten/mand - kind

Nana
wilgenmandje Zacht
wilgentwijgen, leer
& populier
keuze uit div kleuren
kleine wade
Beerenberg

Nana
klein Bloemen
1e klas kwaliteits
populieren hechthout
keuze uit div kleuren
binnenbekleding
Beerenberg

Nana
wilgen Beer
wilgentenen en leer
keuze uit div kleuren
kleine wade
Beerenberg
Radboud Spruit
Boswitje
populierenhout,
bolvormig en ongelakt
matrasje gevuld met stro
en een dekbedje van flanel
gevuld met schapenwol
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BLOEMEN
Mooi rouwwerk; los, wild, weelderig en
waar mogelijk met echte tuinbloemen.
Natuurlijk nemen de bloemen het
verdriet van verlies niet weg, maar
ze kunnen wel een heel klein beetje
verzachting brengen op het moment van
afscheid.
Alle reden om ieder boeket en ieder stuk
zo mooi mogelijk te maken.

bloemen

Wij werken graag samen met Nicoline
van Afscheidstuintjes.nl.
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bloemen
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bloemen
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KAARTEN
ROUWKAART op de bus of DIGITAAL
Hebben jullie zelf ideeën voor de
rouwkaart. Een persoonlijke foto, een
mooie illustratie of tekening.
Stuur je de kaarten via de post of
misschien liever digitaal een
bericht sturen?
Om je op op weg te helpen hebben wij
een aantal rouwkaarten en rouwbrieven
verzameld ter inspiratie.

kaarten
Kim Boske
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rouwpost

rouwpost

Intens verdrieting nemen wij afscheid van

Verdriet
Je kunt niet voorkomen
dat de vogels
van het verdriet
komen overvliegen.
Je kunt wel voorkomen
dat ze nesten
in je haar maken.

HANNE
Hanne Marie Maas - Jansen
* 19 maart 19XX - 23 december 20XX

font: Neucha

Hanne kende veel mensen waardoor het onmogelijk is
iedereen uit te nodigen.
Hanne zal daarom vrijdag XX december in besloten kring
worden begraven op Natuurbegraafplaats Maashorst te Schaijk,
nadat we haar herdacht hebben in
De Orangerie te 's-Hertogenbosch.
De herdenking is online te volgen via livestream:
htpps://www.mixcloud.com/live/CeremonieHAnne om 12.00 uur.
Wanneer u liever fysiek aanwezig bent op locatie, wordt dit op prijs
gesteld. Wij verzorgen een scherm op het terras waarop u live de
ceremonie kunt volgen.

Intens verdrieting nemen wij afscheid van

PIETER MAAS
*14 MAART 1950

† 21 JULI 20XX

HANNE

echtgenoot van José Maas-Haarbosch

Pieter wilde liever geen bloemen.
Er is een mogelijkheid te doneren aan
het Reumafonds. Collectebussen
zullen hiervoor aanwezig zijn
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Sander en Laura
Daisy & Teun

Dag lief

Bart en Imke
Renée & Lieke

Maarten

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag XX juli om
11.30 uur in crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te Beuningen.

Maike en John
Pim, Lieve en Max

Jacob is overgebracht naar uitvaartcentrum van Lith,
Docfalaan 2 te Oss, waar je op dinsdagavond tussen 18.30 - 20.00 uur
persoonlijk afscheid kunt nemen.

Maarten en Lize
Olivia, Liv en Febe
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rouwpost

rouwpost

it is not the earth I will miss,
it is you I will miss

JOYCE

WW
Op xx-xx-2020 hebben wij in besloten
kring afscheid genomen van

Sophie Maas
*14 MAART 1950

† 21 JULI 20XX

Sopie is in haar zomerhuis in Italie overleden.
Door de maatregelen omtrent het coronavirus was het
voor velen niet mogelijk de uitvaart(live) bij te wonen.
Om die reden organiseren wij een extra herdenking
op xx-xx-2020 in landhuis de Luwte.
Waar we samen, met iedereen die dat fijn vindt, Sophie
opnieuw willen herdenken.
De herdenking begint om 15.00 uur en sluiten we af
met een glas wijn, toostend op het leven en op Sophie.

Landehuis de luwte
Luwteweg 123, 1234 AB Vught

Intens verdrieting nemen wij afscheid van

Verdriet
Je kunt niet voorkomen
dat de vogels
van het verdriet
komen overvliegen.
Je kunt wel voorkomen
dat ze nesten
in je haar maken.
font: Neucha

JOYCE VAUPEL
* 1 4 M A A R T 1 928

† 21 JULI 20X

echtgenote van Marcel
Sander en Laura
Daisy & Teun
Bart en Imke
Renée & Lieke

De crematieplechtigheid vindt plaats op woensdag XX juli
11.30 uur in crematorium Beuningen, Schoenaker 12 te Beun

Joyce is thuis opgebaard. Persoonlijk afscheid nemen is bep
mogelijk in verband met Corona.

Fijn als je even van te voren belt op nummer 0654 65 7778
een afspraak te maken.

HANS
Soms, al dromend
kan ik vliegen
en al vliegend
ben ik vrij
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Peter en Anneke
Ruben, Sam en Lotte
Maarten en Eva
Jens, Floris en Daphne
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