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Als broer en zus hadden wij – op jonge leeftijd –
al besloten ‘later’ iets heel anders te gaan doen dan
onze ouders, maar uiteindelijk hebben we tóch
gekozen voor een carrière in dit mooie familiebedrijf. En intussen zijn wij, als derde generatie,
er alweer meer dan 20 jaar werkzaam.
In die periode hebben wij veel zien veranderen in de
uitvaartbranche. Wij willen altijd betrokken zijn met
wat er speelt in de branche en intussen gaan we
natuurlijk ook vernieuwingen niet uit de weg. Tijden
veranderen en dat betekent dat investeringen noodzakelijk zijn; niet alleen in vestigingen, maar ook in
statievervoer en allerlei andere elementen, waarmee
onze uitvaartonderneming zich kwalitatief onderscheidt.
In dit magazine besteden we aandacht aan bedrijven
en relaties waarmee we samenwerken. Relaties die
we graag een keer extra benoemen vanwege hun
betrokkenheid bij ons bedrijf. Ook alle medewerkers
verdienen een woord van dank voor hun inzet.
Want werken in de uitvaartbranche doe je niet alleen,
je doet dit samen.
Veranderingen
Traditionele uitvaarten kent iedereen, maar juist
met een persoonlijke betrokkenheid en een perfecte
afstemming volgens de wensen van overledene
en nabestaanden, proberen wij elke uitvaart anders
in te vullen.
Daarbij worden dikwijls oude tradities – soms in
een nieuw jasje – in ere gehouden.
In de loop der jaren hebben we ervaren dat zo’n
persoonlijke benadering bijzonder wordt gewaardeerd door de nabestaanden.
Uitvaartbegeleiders moeten dit werk met Hart & Ziel
willen en kunnen doen. Zorg, inlevingsvermogen,
betrokkenheid en passie zijn de sleutelwoorden
waarmee een uitvaartbegeleider van Mijnhart
Uitvaartverzorging zich onderscheidt.
Daarnaast speelt het bedrijf – in een periode dat er
snel geschakeld moet worden - een belangrijke adviserende rol. Een goede uitvaartbegeleider is zichtbaar
bezig op de momenten dat dit verwacht wordt en
actief op de achtergrond als dat nodig is.

‘wij hebben veel
zien veranderen in
de uitvaartbranche’
In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over
de tarieven in de uitvaartbranche. Het is dan ook van
groot belang dat u zich vooraf goed laat informeren en
adviseren om achteraf teleurstellingen te voorkomen.
Wij hopen van harte dat u in dit magazine voldoende
inspiratie, verrassende ideeën en nuttige informatie
aantreft.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens alle medewerkers van
Mijnhart Uitvaartverzorging
Inge & Dirk Jan Mijnhart
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58
Mijnuitvaartfonds

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied’reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien
— to on h er m a n s —

3

Wat als

‘The Queen’
overlijdt...?

Met haar 65 jaar op de Britse troon is zij het langst
regerende staatshoofd dat Groot Britannië ooit
gekend heeft. Maar ooit zal aan het lange leven van
Elizabeth II een einde komen. Wat er dan gebeurt
overtreft alle verwachtingen. Wij weten allemaal
welke tradities, die vaak al honderden jaren terug
te voeren zijn, er spelen in het Verenigd Koninkrijk.

Het draaiboek voor de uitvaart ligt al klaar vanaf de
jaren zestig van de vorige eeuw. Meerdere keren per
jaar wordt het besproken en waar nodig gerepeteerd.
Het draaiboek staat bekend onder de naam ‘London
Bridge’.

Buckingham Palace via een speciale deur, welke alleen
voor dit doel gebruikt wordt, het paleis uitlopen en
een groot bord op het plein voor Buckingham Palace
plaatsen waarop de dood van ‘her Majesty’ wordt aangekondigd. In het hele land gaan de vlaggen halfstok.

Op het moment dat Elizabeth overlijdt zal haar
persoonlijke arts, Professor Huw Thomas, de dood
vaststellen. Hij is ook degene die bepaalt wie haar in
de laatste uren nog mogen bezoeken. Wanneer de
Koningin haar laatste adem uitblaast is haar zoon
Charles automatisch het nieuwe staatshoofd.

Behalve... op het paleis zelf. Hier wappert de persoonlijke standaard van de nieuwe Koning. Het principe
geldt heel sterk: ‘The King is dead, long live the King!’.

‘London Bridge is down’
Naast de familie zal direct de premier worden ingelicht. Via de beveiligde communicatielijnen zal het
codewoord ‘London Bridge is down’ worden uitgesproken. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken
worden de overige 15 landen waar Elizabeth tevens
staatshoofd van is ingelicht en ook de 36 naties van
‘the Commonwealth’. Uiteindelijk is het aan de BBC om
het nieuws wereldkundig te maken. Hiervoor heeft de
BBC zwarte kleding en zwarte stropdassen klaarliggen
voor alle medewerkers. Gelijktijdig zal een lakei van
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Charles zal de dag na het overlijden van zijn moeder
worden bevestigd als Koning. Echter zijn officiële
kroning zal nog enige tijd op zich laten wachten.
Ondertussen wordt de gebalsemde Koningin opgebaard in de troonzaal van Buckingham Palace in een
eikenhouten kist gevoerd met lood. Het eikenhout
is afkomstig van Koninklijk Landgoed Sandringham.
De kist zal omgeven worden door 4 Welsh Guards
en bedekt worden met haar persoonlijke Koninklijke
standaard, de kroon, scepter en rijksappel. Om deze
regalia op hun plaats te houden is er op het deksel
van de kist een tweede deksel aangebracht waarop de
attributen zijn bevestigd. De kist staat al ruim 20 jaar
klaar voor zijn uiteindelijke doel. Deze kist weegt ruim
250 kilo. Ter vergelijking, een gangbare kist weegt zo’n
40 kilo.

‘Kist Queen Mother in Westminster Hall
geflankeerd door Prins Charles, 2002’

Op dag vier wordt de kist in een militaire processie
overgebracht naar Westminster Hall. In deze parade
marcheren 1.600 soldaten mee vanuit alle disciplines
van het leger, 270 paarden en 8 muziekkorpsen die
treurmarsen van Bach en Beethoven spelen. De kist
wordt vervoerd op een affuit (onderstel van een kanon) van ‘The Kings Troop Royal Horse Artellery’. Bij
minder prominente leden van het Koninghuis wordt
de affuit getrokken door 6 paarden. Voor de Koningin
zijn er 138 matrozen die de affuit voortbewegen. Dit
gebruik is ontstaan omdat bij de uitvaart van Koningin
Victoria de paarden op hol sloegen en soldaten uit
de parade het werk overnamen. Direct achter de kist
volgen alle mannelijke leden van haar familie gekleed
in gedecoreerde uniformen. De stoet zal klokslag
11.00 uur aankomen bij Westminster Hall waar de kist
op een baar geplaatst wordt omgeven door een erewacht. Westminster Hall zal 23 uur per dag gedurende
4 dagen opengesteld zijn voor defilerende burgers.

Na de dienst wordt de Koningin per auto overgebracht
naar Windsor Castle. Op de Mall zal the Royal Air
Force met Spitfires een saluut brengen. Alle wegen,
ook snelwegen worden afgesloten zodat het publiek
de kans krijgt langs de route te staan. Op Windsor
Castle zal aan het einde van de dag na een besloten
dienst de Koningin bijgezet worden in de Koninklijke
Crypte onder St. Georges Chapel. Hier zal zij rusten
in afwachting van het gereedkomen van een meer
prominente bovengrondse rustplaats in de kerk zelf,
welke ook zichtbaar zal zijn. Bij haar vader bijvoorbeeld duurde het 17 jaar voordat hij zijn definitieve
rustplaats kreeg.

Uiteindelijk zal op de 10e dag na haar overlijden de
begrafenis plaatsvinden. De klok van de Big Ben zal
met leer bekleed worden zodat er een doffe klank
zal ontstaan. Voor elk jaar van haar leven zal de klok
1 keer slaan. Ondertussen worden er in Hyde Park
en aan de oever van de Theems 101 kanonschoten
gelost. In een zelfde processie wordt de kist overgebracht naar Westminster Abbey, de staatskerk waar
sinds 1066 alle Britse vorsten gekroond zijn en waar
ze tot 1901 bijgezet werden. De aartsbisschop van
Canterburry zal de dienst leiden.

Engeland zal afscheid nemen van een opmerkelijk
persoon die haar leven in het teken van haar land en
volk heeft gesteld. Zij is de enige persoon welke de volledige eerbetonen na haar dood zal ontvangen. Voor
de andere leden van haar familie is een vereenvoudigde versie van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan
ook aan een burger een staatsuitvaart toegekend worden. Onlangs voor Margaret Thatcher en in de vorige
eeuw voor Lord Mountbatten en Winston Churchill.
Passend bij zijn humor had hij zelf de codenaam
bedacht … ‘Operation Hope Not’…
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Uw persoonlijke makelaar
Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af.
Zeker als er een koopwoning in het spel is.
Wilt u, in alle rust, eens van gedachten wisselen over de gevolgen
bij het aanhouden van de woning of de mogelijkheden van verkoop?
Maak dan even een afspraak met één van onze makelaars.
Wij nemen graag de tijd om de mogelijkheden en gevolgen persoonlijk met u te bespreken.

Utrechtseweg 126 Oosterbeek 026-339 2600 www.vmsmakelaars.nl

Waarom?...

het is al zo lang geleden
Op de RK Begraafplaats Mariahof aan de Groeneweg
in Renkum ligt één enkel militair oorlogsgraf.
Volgens de tekst op de witte grafsteen is dit het graf
van James Michael Gibbons, overleden op 20 september
1944. Hij diende bij het Britse Parachute Regiment
dat op 17 september 1944 op de Renkumse heide
landde om vervolgens deel te nemen aan de Slag om
Arnhem. De eerste vraag die dit enkele graf oproept
is waarom ligt dit graf hier zo alleen? Waarom is James
Gibbons niet overgebracht naar de militaire begraafplaats in Oosterbeek waar de andere militaire collega’s
begraven liggen? Waarom ligt hij nog hier? Er zal vast
een reden voor zijn. Gelukkig is hij wel geïdentificeerd
en zijn zijn vrouw Dorothy en zijn ouders James en
Sarah Gibbons ingelicht over zijn dood en waar zijn
rustplaats is.

Iedereen heeft recht op
identificatie en berichtgeving

Nog steeds ook in 2017, meer dan 72 jaar na de Tweede Wereldoorlog, worden er in Nederland bij verschillende werkzaamheden in de bodem menselijke resten
gevonden. Een enkele keer een burger maar vaak een
militair. Een taak is dan weggelegd voor de Bergingsen Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL).

Opgericht in januari 1945, is deze dienst nog steeds
nodig en krijgt jaarlijks 30 tot 40 aanvragen voor
identificatie.
De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht maakt als internationaal erkend kenniscentrum
deel uit van een wereldwijd netwerk. Ze adviseert over
opsporing, berging en identificatie van vermisten op
voormalige slagvelden en uit vliegtuigwrakken.
In de jaren ’80 en ’90 nam het aantal teruggevonden
slachtoffers en identificaties sterk toe. Dat gebeurde
door nieuwe bouwprojecten, betere explosievenopsporing en nieuwe samenwerkingsverbanden.
Door moderne forensische methoden zoals DNA- en
isotopenonderzoek, lukte het steeds vaker stoffelijke
resten te identificeren. De BIDKL was in 2007 medeoprichter van de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog. Deze werkgroep roept nabestaanden op DNA af te staan. Dat wordt vergeleken met
DNA-profielen van onbekende oorlogsslachtoffers uit
naamloze graven. Het levert regelmatig identificaties
op. Waar onderzoek in het verleden stopte, werden
graven heropend voor nieuwe analyses.
Voor het onderzoeken van stoffelijke resten beschikt
de BIDKL over een modern laboratorium op Kamp
Soesterberg. Daar werken 4 identificatiespecialisten.
Zij combineren archeologie, fysische antropologie en
militaire geschiedenis.
Naast alle professionaliteit en deskundigheid komt
ook ereplicht, emotie en gedrevenheid van deze specialisten de identificatie ten goede. Juist die gedrevenheid geeft de nabestaanden, ook wanneer een identificatie niet lukt, het gevoel en de wetenschap dat al het
mogelijke is gedaan om hun dierbare te achterhalen.
Is de identiteit van de gesneuvelde bekend dan volgen
er formaliteiten, wordt het stoffelijk overschot vrijgegeven en kan de herbegrafenis plaatsvinden. Dit kan op
verschillende manieren. Betreft het een militair dan is
er de mogelijkheid om dit met gepaste militaire eer te
doen en indien te achterhalen, in aanwezigheid van de
nabestaanden.
Mijnhart Uitvaartverzorging heeft diverse malen bij
een militaire en burger herbegrafenis mogen assisteren. De laatste keer was op 5 oktober 2016 bij de militaire herbegrafenis van D.S. Noble en H.J. Lewis van
het Wiltshire Regiment op de Airborne begraafplaats
te Oosterbeek.
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De erepenning die Dick Mijnhart begin 2017 kreeg, beschouwt
hij als een enorme erkenning voor het werk dat hij doet.
Maar op de avond dat het gebeurde, vond hij al die aandacht
om in het middelpunt van de belangstelling te staan een beetje
te veel van het goede.

Beroep werd zijn

roeping
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DICK MIJNHART VERGULD MET EREPENNING VAN GEMEENTE RENKUM

Hij herinnert zich die januari-avond nog goed: “Ik had
niets in de gaten totdat ineens alle ogen op mij gericht
waren omdat ik naar voren werd geroepen en waarnemend burgemeester Hein Bloemen mij die de erepenning van de gemeente Renkum uitreikte”, aldus de
eigenaar van Mijnhart Uitvaartverzorging.
Het was tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Mijnhart senior had – naar eigen zeggen – zelfs
overgehaald moeten worden om mee te gaan naar
de drukbezochte bijeenkomst. “Achteraf bleek dat
de burgemeester in zijn toespraak drie zaken centraal
had gesteld: een terugblik op het wel en wee van de
gemeente, een vooruitblik natuurlijk ook én de erepenning voor Dick Mijnhart. En daar was ik natuurlijk
hartstikke trots op. Ik had echt niets in de gaten totdat
het ineens over mijn persoon ging.”
Mijnhart Uitvaartverzorging is al sinds 1911 betrokken
bij de uitvaartzorg in de gemeente Renkum en Dick
Mijnhart heeft van zijn beroep een roeping gemaakt.
Hij zorgde bijvoorbeeld voor verbetering van de waardige herbegrafenissen van militairen uit de Tweede Wereldoorlog op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek.
“Ik zag dat ze de uitvaartkisten met omgekomen
Airborne-strijders op een gewone aanhanger vervoerden. Dat vond ik beneden peil. Destijds hebben deze
jonge mannen voor onze vrijheid hun leven gelaten.
Die jongens werden met tientallen tegelijk uit vliegtuigen gedropt om voor onze bevrijding te vechten.
Dat mogen we nooit – echt nooit – vergeten.

‘ik heb altijd
met plezier gewerkt’
Ook ik heb voor deze mannen alle eerbied en daarom
bied ik onze diensten en faciliteiten aan,” zegt de uitvaartverzorger.
Uit respect voor de militairen die hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid, zet hij zich steeds in voor
hun nabestaanden. Stelt het uitvaartcentrum van
Mijnhart geheel belangeloos beschikbaar zodat
nabestaanden voorafgaande aan de herbegrafenis
afscheid kunnen nemen van hun dierbare en zorgt
voor rouwwagens in plaats van mortulance wagens.
Het college van burgemeester en wethouders in
de gemeente Renkum waardeert deze manier van
werken van de Mijnhart Uitvaartverzorging enorm
en heeft daarom besloten Dick Mijnhart als ereburger
te onderscheiden.
Ooit begonnen als 16-jarig jochie aan de hand van
zijn vader, heeft Dick Mijnhart zijn hele leven in de
uitvaartbranche gewerkt. “In mijn tijd was het belangrijk dat er thuis altijd iemand aan de telefoon zat. Eerst
was dat mijn moeder en later werkte mijn echtgenote,
Gerda, volledig mee. Dat was vanzelfsprekend.
Tegenwoordig gaat alles via mobieltjes en e-mail.
Het is nu niet meer voor te stellen, dat we ooit zónder
die elektronica hebben kunnen werken”, zegt Mijnhart
terugkijkend op zijn carrière.
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Alles

Arnold van de Geest beheert vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Renkum

moet
perfect zijn
tot in de kleinste details

Hij is beheerder van alle vijf begraafplaatsen in de gemeente Renkum.
Begonnen als gemeentelijk medewerker in de groenvoorziening,
is hij nu al weer 18 jaar verantwoordelijk voor alle graven op de
gemeentelijke begraafplaatsen in Oosterbeek en Renkum.

Arnold van de Geest bewaart bijzondere herinneringen
aan de talloze begrafenissen die hij in de loop der jaren
heeft geregeld en waarvoor hij verantwoordelijk was.
“Af en toe krijg ik vooraf een compleet draaiboek van
iemand die gaat sterven. Dan is tot in de kleinste details precies uitgeschreven wat er moet gebeuren. Ook
bijvoorbeeld hoe de bloemen bij het graf moeten staan
en of er nog iets mee moet in de kist,” aldus Van de
Geest. “Het is soms best bizar. Maar die gebeurtenissen blijven me wel bij”, zegt hij.
In de gemeente Renkum worden graven uitgegeven
voor een periode van 10, 20, 30 of 40 jaar. Een paar
maanden voor het verlopen van de overeengekomen
periode, ontvangt de rechthebbende van het graf een
verlengingsvoorstel van de gemeente. Van de Geest
weet precies hoe dat gaat: “Soms is het een hele klus
om te achterhalen waar de rechthebbende woonachtig
is. Dat kan immers in de loop der jaren natuurlijk best
eens veranderd zijn. En lang niet iedereen denkt er dan
aan om ook de gemeente te informeren,” zegt hij veelzeggend. Ook in het uitzoeken van gewijzigde adresgegevens heeft Van de Geest zich uiterst bekwaam
getoond in de loop der jaren.
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De werkzaamheden van Arnold van de Geest zijn alles
behalve saai. “Natuurlijk zijn de omstandigheden wel
altijd triest, ik voel me dan toch het visitekaartje van
de gemeente. “Een goede plek uitzoeken voor het graf.
Veel mensen hebben voor hun dood al een voorkeur
uitgesproken. Soms is dat niet gebeurd en dan willen
de nabestaanden een bepaald plekje; dichtbij familie
of naast de oude buren. Het kan heel erg variëren. In
overleg wordt natuurlijk ook besloten welke muziek ten
gehore wordt gebracht bij de uitvaart. Ook de administratieve afhandeling moet goed in orde zijn.
Alles moet tot in de kleinste details perfect geregeld
zijn. Nabestaanden mogen zich niet druk hoeven maken
over zaken, waarvoor ik verantwoordelijk ben. Ik gooi
niets weg; alles wordt in m’n computer opgeslagen.”
In de bijna twintig jaar dat hij nu beheerder is van de
gemeentelijke begraafplaatsen, zijn er uitvaartdiensten
die hem raken. “Zodra er een begrafenis is van een
baby of een jonge inwoner van Renkum, dan onthoud
ik altijd bepaalde elementen van de uitvaart. Dat gaat
vanzelf en misschien besteed ik daar onbewust wel extra aandacht en zorg aan. De dood hoort bij het leven,
maar mensen horen niet op jonge leeftijd te sterven…”

‘ik voel me het visitekaartje
van de gemeente’
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Een fijne plek
om te herdenken
en samen te zijn
In de bossen tussen Wageningen en Renkum
vindt u Restaurant Campman. Een fijne en
rustige plek om te herdenken en samen te zijn.
Voor ingetogen bijeenkomsten dragen wij
zorg voor de juiste ambiance.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

Hartenseweg 23, 6871 NB Renkum, T (0317) 31 22 21
info@restaurantcampman.nl, www.restaurantcampman.nl

BEGRAAFPLAATSEN
GEMEENTE

begraafplaaten gemeente renkum

Renkum

Binnen de gemeente Renkum zijn vijf openbare (algemene)
begraafplaatsen. Op deze begraafplaatsen bieden wij iedereen
de mogelijkheid om uitvaarten te laten verzorgen. Kerkelijke
gezindte, afkomst of woonplaats van de overledene spelen
hierbij geen rol. Al onze begraafplaatsen zijn zeer bosrijk en/of
gelegen tegen grotere natuurgebieden. Voor u als bezoeker een
groene oase voor rust, bezinning, herdenken en beleven.
Een plek waar de dagelijkse hectiek van het leven naar de
achtergrond verdwijnt.

BEGRAAFPLAATS
HARTEN IN RENKUM
De nieuwe begraafplaats van Renkum is
in 1966 in gebruik genomen en in 2003
uitgebreid. De begraafplaats is omsloten
door het Renkums Beekdal en een
groot bosgebied. De parkachtig aangelegde begraafplaats is ruim van opzet
en heeft buiten algemene afdelingen
(vakken) ook afdelingen speciaal bedoeld
voor overledenen van Katholieke of
Islamitische afkomst. Voor afscheidsen herdenkingsdiensten is een aula
aanwezig.
BEGRAAFPLAATS
ONDER DE BOMEN IN RENKUM
De oude begraafplaats van Renkum
bestaat sinds 1860.

Kenmerkend voor deze begraafplaats is
de aanwezigheid van zeer oude graven,
waaronder die van prominente Renkumers, zoals de schilder Van Ingen en de
oprichters van de Renkumse papierindustrie, Carel en Joan Beuker. Het zuidelijk deel van de begraafplaats is sinds
2001 een gemeentelijk monument.
Op het andere deel van de begraafplaats geven wij nieuwe graven uit.
BEGRAAFPLAATS
NOORD EN ZUID IN OOSTERBEEK
In 1899 is begraafplaats Zuid in gebruik
genomen, de latere uitbreiding vond
plaats rond 1957 met de ingebruikname
van het noordelijke deel. Kenmerkend
voor begraafplaats Zuid is de grote diversiteit aan grafmonumenten uit

de verschillende achterliggende tijdvakken. Begraafplaats Noord is volledig
gelegen in het bos, waardoor er sprake
is van begraven in de natuur. Voordeel
ten opzichte van de natuurbegraafplaatsen is dat nabestaanden hier naar
eigen inzicht een grafmonument mogen
plaatsen en de begraafplaats goed toegankelijk is. Op het noordelijke deel van
de begraafplaats is eveneens een aula
aanwezig.
Urnengraven op deze begraafplaatsen,
waaronder urnenkelders, urnennissen,
worden uitgegeven voor 10 of 20 jaar.
BEGRAAFPLAATS
FANGMANWEG IN OOSTERBEEK
Op de oude begraafplaats van Oosterbeek, in gebruik genomen rond 1856,
worden geen nieuwe graven meer
uitgegeven. Sinds 1983 is de gehele
begraafplaats een gemeentelijk monument, terwijl het aanwezige baarhuisje
en de grafmonumenten van Jacob van
Lennep en Jan van ’s-Gravenweert op
de rijksmonumentenlijst staan. Op deze
begraafplaats liggen landelijk bekende
personen, waaronder schrijvers en
schilders.

www.renkum.nl, (026) 33 48 111
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ASBIJZETTING

Hoge
Veluwe
Altijd met veel plezier gewoond op de ZuidVeluwe? Zijn uw kinderen er in het groen opgegroeid en hebt u er zelf eindeloos gewandeld en
gefietst?
Dan zou het wel eens kunnen dat uw voorkeur uitgaat naar een laatste rustplaats op een
prachtige plek in het vertrouwde groen van de
Zuid-Veluwe.

Als grote particuliere natuurbeheerder gaat
De Hoge Veluwe al ruim 80 jaar uiterst zorgvuldig
om met haar bossen en natuurgebieden.
Begraven van kisten en het uitstrooien van as is
daarom bewust niet mogelijk. Indien u gekozen
heeft voor crematie, kan later uw asbus veilig in
een keramieken urn worden geplaatst en eeuwigdurend worden begraven op uw voorkeursplek.

Uw voorkeursplek kan in Het Nationale Park
“De Hoge Veluwe” liggen. Omringd door uitgestrekte bossen, heidevelden met vergezichten
en de weidse stuifzanden. Sinds 2016 kunt u
hier zelf uw plek uitkiezen en met uw bijdrage
De Hoge Veluwe steunen bij de instandhouding
van “ het groene hart van Nederland “.

Graag nodigen wij u uit voor een gratis- en vrijblijvende informatieve rondrit. U wordt persoonlijk begeleid langs vier bossen waarin het begraven
van urnen mogelijk is. Tijdens de rondrit is er alle
tijd voor het beantwoorden van uw vragen.
Geïnteresseerd in meer informatie?
Surf naar: www.hogeveluwe.nl
Deelname aan een vrijblijvende rondrit?
Opgave via: natuurbegraven@hogeveluwe.nl

UW URN IN HET PARK DE HOGE VELUWE

Altijd op de mooiste plek…

14

15

persoonlijke
aandacht

Nazorg en
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Mijnhart Uitvaartverzorging heeft aandacht
voor het hele proces van afscheid nemen en
aandacht voor alle betrokkenen. Iedere individuele betrokkene heeft eigen ervaringen in
het afscheids- en stervensproces.

In de loop van de tijd wordt dat minder. Ook de
mensen die nauw betrokken waren gaan hun
leven weer oppakken. En met name de overgebleven partner gaat steeds meer beseffen
dat het leven zelf geleefd moet worden.

Zoals u weet kent elke fase in het leven eigen
kenmerken. Het laatste deel van het leven wordt
gekenmerkt door afnemende mogelijkheden en
wijzigende behoeften. Dat geldt voor iedereen die
op hogere leeftijd komt en in het bijzonder voor
iemand die gaat overlijden. Ook fysiek is er minder
mogelijk en het aantal belangrijke mensen beperkt
zich steeds meer. Mede hierdoor nemen kinderen,
familie en enkele zeer hechte vrienden een steeds
belangrijkere plek in. Onthechten kenmerkt de leeftijd van de senior. En uiteindelijk maakt onthechten
sterven mogelijk.

Vanaf de bewustwording dat iemand afscheid
neemt tot ver na de uitvaart zijn allerlei vragen
en twijfels mogelijk. Bijvoorbeeld, kan ik;
–p
 raten over iets dat me altijd heeft verwonderd
– vertellen dat ik mijn relatie met de degene die
sterft niet altijd als positief heb ervaren
– een geheim uit mijn leven delen
– vertellen dat afscheid nemen me erg verdrietig
en onzeker maakt
– vertellen dat ik me nu al alleen voel
– vragen naar iets uit het verleden van degene
die gaat overlijden

Dat proces van onthechten is voor degene die afscheid neemt en voor de mensen die daarbij zijn
betrokken en uiteindelijk achterblijven, intensief
en soms ook erg confronterend. Want dit afscheid
kan maar een keer. Er is maar één mogelijkheid om
dit goed te doen. Bij het proces van afscheid zijn
steeds meerdere mensen aanwezig. Degene die afscheid neemt en overlijdt krijgt vaak veel aandacht
en attentie. Onze compassie gaat veelal uit naar
degene die lijdt, pijn heeft, afscheid neemt en alles
wat bekend is gaat missen. Vanuit compassie willen
degene die overblijven – ondanks alle verdriet – het
de stervende zo comfortabel mogelijk maken. We
willen graag begrip tonen en kracht schenken voor
dat laatste moment. Een moment waar de stervende alleen doorheen gaat en waardoor anderen
achterblijven en doorgaan met leven. Na de drukke, emotionele weken van het afscheid begint het
leven zonder die ander.
Familie, vrienden en kennissen zijn zich dat
bewust en zullen steun en aandacht geven.

Het echte gesprek tussen betrokkene en degene
die afscheid neemt is belangrijk om te voeren.
Ook persoonlijke aandacht voor uw gevoelens
en denkbeelden na de uitvaart doen ertoe.
Als psychosociaal therapeut kan ik u behulpzaam
zijn. Veranderingen zoals afscheid nemen, roepen
soms persoonlijke vragen op en veroorzaken twijfels. Daarover kunt u met mij van gedachten wisselen. Ook degene die gaat overlijden kan twijfels
voelen en vragen hebben die (nog) niet worden
gesteld en daarvan last hebben. Ook aan diegene
kan ik een positieve bijdrage leveren.
U kunt contact met mij leggen via Mijnhart
Uitvaartverzorging of de uitvaartbegeleider
waarmee u contact heeft.
U kunt ook rechtstreeks met mij contact leggen:
website marcopetzoldt.nl
e-mail marcopetzoldt@gmail.com
telefoonnummer 06 11 70 72 40.

Oranje Nassau’s Oord
& Rumah Kita
Zinzia Zorggroep

Ons verhaal
De geschiedenis van Zinzia begon ruim 100 jaar
geleden, in 1898. In dat jaar nam koningin-moeder
Emma een belangrijk besluit. Haar koninklijke
residentie in Wageningen zou een sanatorium
voor longpatiënten worden. Sindsdien is het
prachtige landgoed Oranje Nassau’s Oord een
zorglocatie. In 2009 fuseerde de stichting Oranje
Nassau’s Oord, samen met de verpleeghuizen de
Lingehof en de Rijnhof, met stichting Rumah Kita.
Zo ontstond Zinzia Zorggroep.
Oranje Nassau’s Oord heeft een lange en rijke
traditie in de ouderenzorg. Datzelfde geldt voor
Rumah Kita, ook uit Wageningen. Rumah Kita is in
1958 opgericht onder de naam ‘Stichting Dennenrust’.
De stichting was speciaal bedoeld voor ouderen uit
voormalig Nederlands-Indië. Zij kregen verzorging en
verpleging die aansloot bij hun achtergrond. Rumah
Kita ontwikkelde zich tot een landelijk expertisecentrum
voor deze cultuurgebonden zorg.
Kennis en kracht
In 2009 besloten de organisaties hun kennis en kracht
te bundelen. De verpleeghuizen de Lingehof en de
Rijnhof maakten toen al deel uit van de stichting
Oranje Nassau’s Oord. De Lingehof is in 1998 gebouwd
op initiatief van de stichting, in het Over-Betuwse dorp
Bemmel. De Rijnhof is een voormalig hotel in het
centrum van Renkum. Na de oorlog werd het een
verpleeghuis. Sinds eind jaren 80 hoorde het bij
de stichting Oranje Nassau’s Oord.
Specialistische kennis
Zinzia heeft veel specialistische kennis. Nog steeds
richten we ons daarmee op zorg voor ouderen.
En nog steeds stemmen we die zorg af op de persoonlijke situatie van mensen. Een verschil met vroeger is
er wel. Vroeger was het normaal om alles voor een
ander te bepalen. Bij Zinzia gaat het er nu om wat
mensen zélf belangrijk vinden. Wat iemand nog kan
en wil. Dat is het uitgangspunt van onze zorg.

Zinzia de specialist voor kwetsbare ouderen
Ieder mens wil ertoe doen en richting geven aan zijn
leven. Dat geldt ook voor mensen die veel zorg nodig
hebben. Vanwege dementie of complexe lichamelijke
klachten, of een combinatie daarvan. Daarbij gaat het
altijd om complexe, intensieve zorg. Bij Zinzia kunt u
prettig wonen met zorg, in één van onze vier verpleeghuizen in Wageningen, Renkum en Bemmel. Ook voor
revalidatiezorg, kortdurend verblijf & herstel, dagbehandeling en hospicezorg kunt u bij ons terecht.
Zinzia biedt deze behandeling en ondersteuning
ook bij u thuis aan.

Bij Zinzia gaat het er om wat
mensen zélf belangrijk vinden
Wat heeft u nodig om prettig thuis te kunnen blijven
wonen? Dat vormt bij ons altijd het uitgangspunt.
Afhankelijk van uw situatie krijgt u hulp van onze specialist(en), zoals de ergotherapeut, psycholoog, diëtist,
logopedist, fysiotherapeut, specialist ouderengeneeskunde of maatschappelijk werker.
Voor meer informatie
klantbureau telefoon: 0317-364 240
e-mail: klantbureau@zinzia.nl.
Heeft u interesse in behandeling en ondersteuning thuis?
Dan kunt u ook contact opnemen met uw eigen huisarts.
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Specialist in
rouwbloemstukken
Uw vermogen beleggen in vastgoed?
Rendement voor de eeuwigheid voor uw nabestaanden.
Met goedkeuring van uw accountant.
Wij adviseren u op hoog kwaliteitsniveau.
Kernwaarden: betrokkenheid, aandacht,
betrouwbaarheid en vakmanschap
Neem vrijblijvend contact op met:

026-3390520
v. T. v.d. Koogweg 8 Oosterbeek
bestelling@florafaunabloemen.nl

www.florafaunabloemen.nl
Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek 026 3 333 333 info@engelsing.nl

Utrechtseweg 208 | 6862A AX Oosterbeek | T 026 334 1047 | www.meijerensiegers.nl

Hospice

Het hospice is gelegen in een woonwijk in Wageningen en
biedt plaats aan 4 gasten. Elke gastenkamer is sfeervol
ingericht en voorzien van airconditioning, audiospeler,
televisie en internet. De gastenkamer kan naar eigen smaak
verder worden ingericht met persoonlijke spulletjes zoals
schilderijen, foto’s en klein meubilair. Aan iedere gastenkamer grenst een terras met openslaande tuindeuren
naar een mooie besloten tuin.

De palliatieve zorg in het hospice is erop gericht een
zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden aan
de gasten in hun laatste levensfase. Voor gasten uit
Wageningen blijft de eigen huisarts zorgen voor de
medische begeleiding. Voor gasten buiten Wageningen
wordt de zorg overgedragen aan een van de palliatief
geschoolde huisartsen die aan het hospice zijn verbonden.
De dagelijkse leiding is in handen van 2 coördinatoren.
Palliatief deskundige verpleegkundigen zijn 24 uur
per dag aanwezig. Zij geven samen met de speciaal
geschoolde vrijwillige medewerkers alle noodzakelijke
medische en persoonlijke zorg. Door persoonlijke aandacht en liefdevolle geborgenheid bieden zij steun aan
de gasten in de laatste levensfase en aan hun naasten.
Deze zorg richt zich op alle levensgebieden en wordt
zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en
behoeften van de gasten.

Een vrijwilliger heeft het volgende geschreven,
en dat omschrijft exact hoe het is.

 erken in een hospice staat voor warmte
• W
en samen zijn, voor het leven met elkaar delen.
• Voor je richten op de ander en voor ontroering.
• In een hospice werken geeft velen de voldoening
van werkelijk contact gemaakt hebben.
• Geeft kleur aan het woord “zorg” en levert
een gevoel van rijkdom.
• Gevoed worden door je in te zetten, voor mensen
in een uiterst kwetsbare fase in hun leven.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers,
dus mocht je interesse hebben, neem dan gerust
contact op of kijk op onze website:
www.hospicewageningenrenkum.nl
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TOP 10
UITVAARTMUZIEK

1

Ave Maria

2

Time to say goodbye

schubert

3

andrea bocelli & sarah brightman

De steen

4

paul de leeuw

5

Tears in heaven
eric clapton

6

Mag ik dan bij jou
claudia de breij

Afscheid nemen bestaat niet
marco borsato

7

Angels

metallica

9

Good bye my lover
james blunt
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8
10

Nothing else matters

robbie williams

Lost
anouk

Moscowa

Begraafplaats & Crematorium Moscowa is een uniek gedenkpark. De natuur is
overweldigend; prachtige aangelegde borders met daarbij soms al eeuwenoude
bomen sieren de met zorg uitgezochte gedenktekens. De bloeiende beplanting
trekt in elk seizoen weer andere dieren en insecten. Het park is dan ook
– behalve laatste rustplaats – een geliefd wandelgebied.

Een stukje geschiedenis
Eeuwenlang was het gebruikelijk om de
doden in of nabij kerken en kloosters
te begraven. Op den duur bracht het
begraven in kerken echter problemen
met zich mee. Vloeren werden onbegaanbaar en er waren ernstige gevolgen
voor de gezondheid. Mede hierdoor
werd in 1829 het begraven van de
doden buiten de bebouwde kom
wettelijk verplicht.
Gemeente Arnhem besloot in 1873
een nieuwe begraafplaats - buiten de
bebouwde kom - in te richten. Dat werd
Moscowa. In 1974 werd op Moscowa
ook een crematorium geopend.
Lid van ASCE
Moscowa mocht zich in 2013 als tweede
begraafplaats in Nederland aansluiten
bij de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Volgens de ASCE
zijn begraafplaatsen belangrijk als cultureel erfgoed. Lid van deze prestigieuze
internationale organisatie zijn onder
andere het monumentale Père-Lachaise in Parijs, Montjuïc in Barcelona en
Cimitero del Verano in Rome. Een hele
eer dus dat ook Moscowa in dit rijtje
mag staan.

Meer dan een gedenkpark
Moscowa is natuurlijk vooral een gedenkpark. Maar vanwege de soms al erg
oude graven en de grote verscheidenheid in het landschap heeft Moscowa
ook een grote cultuurhistorische waarde.
Veel delen zijn aangewezen als rijks- of
gemeentelijk monument. Een park met
zo’n historie herbergt natuurlijk heel
wat bijzonderheden en verhalen.
Wist u bijvoorbeeld dat ‘op’ Moscowa
het hoogste punt van Arnhem ligt?
Of dat er ruim 260 boomsoorten in het
gedenkpark te vinden zijn, waarvan een
aantal écht heel zeldzaam?
Bezoek de begraafplaats eens om in
alle rust op ontdekkingstocht te gaan.

‘wonderschoon
en een bijzondere
historie’

Waarom Moscowa?
Moscowa werd vernoemd naar
een nabij gelegen hofstede, die
Jacob Carel Jan baron van Heeckeren
van Enghuizen in 1847 liet bouwen.
Deze edelman-militair had de
gewoonte zijn boerderijen te
vernoemen naar veldtochten die
hij in Franse dienst onder Napoleon
meemaakte.
21

t
o
sp

ge

uit
tie
a
r
i
p
ins
nd.
aan itenla
g
bu
elin
zam n -en
r
e
V
ne
bin

FOREVER LOVE YOU
RUGTAS
We leven om te leren... We leven om
te zorgen... We willen iets nalaten...
We willen niet vergeten worden...
Het lederen rugtasje Forever love you is
uniek door KarinM ontworpen. Het unieke
rugtasje om de meest kostbare brief in te
bewaren. Iedereen krijgt vroeg of laat te
maken met verlies. Hiermee heeft u een
tastbare herinnering. Even nog die mooie
lieve woorden teruglezen...
Het kan ook zijn dat u een verlies te verwerken heeft en graag uw mooiste herinneringen zou willen schrijven. Een soort
rouwverwerking. Hier is deze unieke rugtas ook zeer geschikt voor.
Heeft u vragen of speciale wensen
dan kunt u contact opnemen:
info@karinm.nl

JAPANSE ADVERTENTIE
Deze prachtige afbeelding van
een Japanse uitvaartondernemer
is gemaakt van bloemblaadjes.
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gespot

HERINNERINGSSLINGER
Foto’s van verschillende momenten uit
het leven van de overledene als een
slinger ophangen. Een mooie manier
om terug te kijken op het leven en
herinneringen op te halen.

MEMORY KAN
Memory Kannen waren populair in de
Victoriaanse tijd, vroege jaren 1920 in het
zuiden van de Verenigde Staten. Memory
kannen gemaakt van flessen, urnen en schalen
zijn gevonden op graven, met name in het zuiden, en bijna altijd op Afrikaanse Amerikaanse
graven. Deze ‘Memory Jugs’ worden daar nog op
begraafplaatsen aangetroffen. Vaak werden ze
versierd met schelpen, glasscherven, sieraden,

pijpen, knopen, munten, spiegels, speelgoed
en /of andere herinneringen aan een geliefde.
Een eindeloze variëteit aan versiering Memory
kannen ook wel vergeet-mij-nietje kruik, geheugen
vat, rouw kruik, geest pot en lelijke kruik. Wat de
werkelijke naam of achterliggende gedachten
ook mag zijn, ze blijven boeien als herinneringen
aan andere tijden en andere levens.

UNIEKE ‘VOGELHUISJES’

Er is bijna geen mooiere plek
Daar waar vogels nestelen
Waar vlinders rusten
Waar bijen in en uitvliegen
Daar waar ieder voorjaar
Nieuw leven ontstaat
Daar wil ik later zijn
Unieke ‘vogelhuisjes’, die buiten opgehangen kunnen worden en echt als
vogelhuis dienen. Onderin het huisje
kan (een deel van) de as worden opgenomen.

Studioffeniks bedenkt en ontwerpt en
zet deze ideeën om in aansprekende
producten, waaronder de bijzondere
houten urn Feniks. De urn is gemaakt
van eikenhout. De opdracht om deze

bijzondere urn te maken hebben
we gegund aan een sociale leer- en
werkplek, waar ambachtelijkheid en
kwaliteit hoog in het vaandel staan.
info@studioffeniks.nl
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RONNIE TOBER EN ZIJN PARTNER KEKEN DE DOOD IN DE OGEN
ZE HEBBEN ALLEBEI DE DOOD IN DE OGEN GEZIEN, MAAR GENIETEN NU
WEER VOLOP VAN HET LEVEN. RONNIE TOBER – DIE IN 1968 NEDERLAND
VERTEGENWOORDIGDE BIJ HET EUROVISIE SONGFESTIVAL – EN ZIJN GROTE
LIEFDE JAN JOCHEMS, HOUDEN WEER VAN HET LEVEN. “WE ZIJN NIET
BANG OM TE STERVEN. ELKE DAG IS EEN CADEAUTJE”, ZEGT HET STEL DAT
OPTIMAAL VAN HET LEVEN GENIET. RONNIE IS GENEZEN VAN BLAASKANKER
EN JAN HEEFT EEN HERSENINFARCT OVERLEEFD.

Elke dag
is nu een
cadeautje

De twee gaan na die ‘bijna-dood-ervaring’ weer stralend door het
leven en verheugen zich op 24 februari 2018. “Op die dag zijn we
precies vijftig jaar samen”, glundert Ronnie Tober.
Dat die dag voor het gelukkige stel niet ongemerkt voorbij zal gaan,
staat al een tijdje vast. Ze zeggen nu geen angst meer te hebben
voor de dood. “We zijn alleen bang voor de manier waarop de dood
zich aandient”, aldus de zanger die volgend jaar ook zijn 55-jarig
artiestenjubileum hoopt te vieren.
Intussen is het ook alweer achttien jaar geleden dat Ronnie Tober
hoorde dat hij blaaskanker had. De zanger herinnert zich het moment nog goed dat zijn wereld instortte. “We zijn onmiddellijk naar
de huisarts gegaan. Hij stuurde mij meteen door naar de uroloog.
Een paar dagen later werd een kwaadaardige tumor weggehaald.”
Om bij te komen van het slechte nieuws, vertrok RonnieTober met
zijn partner naar Amerika, waar hij als klein jochie ook was opgegroeid. Hij was weliswaar in Bussum geboren, maar al op driejarige
leeftijd emigreerde hij met zijn twee broers, zus en ouders naar de
Verenigde Staten. Een paar jaar later – Ronnie was acht jaar oud –
legde hij in een kerkkoor de basis voor een succesvolle zangcarrière.
In Nederland trad hij op in de tweede show van tv-grootheid Willem
Duys, toen hij in 1963 eventjes in Nederland was voor een bezoek
aan zijn grootouders. Een brief van een tante aan de redactie van
‘Voor de Vuist weg’ zorgde ervoor dat Ronnie op 18-jarige leeftijd
‘Up a lazy river’ op televisie ten gehore bracht. Bedolven onder de
reacties, keerde hij twee jaar later voorgoed terug in Nederland.
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Vanaf dat moment is Ronnie Tober met grote regelmaat verschenen
in radio- en tv-programma’s, zoals De Mounties Show, Met liedjes
het land in, Kwistig met muziek en Op volle toeren. Hij trad op met
Willy en Willeke Alberti, Corry Brokken en tal van anderen. En kreeg
hij ook eigen programma’s, waarin hij collega’s ontving, onder wie
Conny Van den Bos, Corrie van Gorp en ook Roger Whitaker.
Tussendoor nam hij honderden singels – waaronder het bekende
‘Rozen voor Sandra’ op, waarvan er in de loop der jaren wereldwijd
miljoenen zijn verkocht.
In maart 2012 vierde hij zijn 50-jarig artiestenjubileum, ter gelegenheid waarvan Omroep Max een special show rond Ronnie Tober
opnam. Het was een grote verrassing voor hem. Tal van collegaartiesten hadden er aan meegewerkt. Onder hen Ciska Peters,
Carel Kraayenhof, Anneke Grönloh en vele anderen.
Aan zijn zijde staat altijd Jan Jochems. Ronnie Tober: “Jan is mijn ziel
en mijn zaligheid. Sinds we samen zijn is hij het zonnetje in huis.
In 1998 hebben we ons partnerschap laten registeren en twee jaar
later is dat omgezet in een huwelijk.”
Samen richtten ze in 2003 de Ronnie Tober Foundation op. Dit is
een stichting die personen met een verstandelijk beperking uit hun
isolement haalt. Ronnie: „Ik stapte altijd al af op mensen in een rolstoel. Ik ben heel sociaal voelend. Jan en ik gaan persoonlijk op de
uitjes mee. Op die dagen zing ik dan voor hen. En wat ik ook belangrijk vind is dat het voor mensen in Nederland is; het geld wordt hier
besteed. Door deze mensen denk ik ook niet zo vaak meer aan de
ellendige jaren, die nu gelukkig achter ons liggen. We leven nu voor
de toekomst. En af en toe zing ik ook nog…”

‘De dood beschouwen we als een lange slaap’
Ronnie Tober: „Het gaat nu goed met me. Ik heb nog één zus, de rest
van mijn familie is overleden. Mijn beide broers heb ik overleefd.
Ze zijn overleden aan een hartstilstand. De ene op zijn 42e, de ander
op zijn zeventigste.”
Jan Jochems en Ronnie Tober zijn zichtbaar gelukkig met elkaar.
Het overlijden van Sandra Reemer afgelopen zomer schokte Tober
en zijn partner niet alleen, het droevige bericht deed de zanger ook
meteen terugdenken aan al die mooie optredens die hij samen met
Sandra heeft gedaan. “Het zijn prachtige herinneringen aan een lieve collega.”
Ronnie Tober plukt de dag. Elke keer weer. En hij geniet samen met
zijn partner van het leven. “Jan geeft mij rust. Hij weet mij keer op
keer uit de put te halen. Vliegen doen we niet meer. We zijn de hele
wereld rond geweest. En we zijn nu dolgelukkig in het centrum van
Bennekom. We houden van het leven. Als de dood zich aandient,
beschouwen we dat als een lange slaap. Een slaap waaruit je niet
meer wakker wordt”, zegt Ronnie terwijl Jan instemmend knikt.
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Bijzonder schoon
Dichtbij

Dat woord past bij ons. Het zegt alles over wie wij zijn en hoe
wij werken bij Nederrijn. Wij staan met beide benen stevig
op de grond. Naast onze klanten, waaronder ook Mijnhart
Uitvaartverzorging, midden in de regio!

Ook voor u
Aannemersbedrijf Hoogakker Heteren bv.

Zoekt u ook een dienstverlener die zich houdt aan de
afspraken, met u meedenkt en vooral begrijpt waar ú de
nadruk op wilt leggen? Nederrijn Schoonmaak is zo’n
dienstverlener.

www.hoogakker-heteren.nl

www.nederrijn.nl

Poort van midden Gelderland groen 23,
6666 LP HETEREN
Tel: 026-4722338

Heb je wel een uitvaartverzekering nodig?
Mag je zelf de uitvaartonderneming uitzoeken?
Hoe vind je in het woud van uitvaartverzekeringen degene die precies bij jou past?
Uitvaartondernemer Inge Mijnhart in gesprek
met Marc Berends, adviseur van Nuvema. 
— Tekst Gerard van Midden

verdriet

Financieel
kun je voorkómen
Wie is Nuvema en wat vinden jullie
belangrijk?
Nuvema is een natura-uitvaartverzekeraar met ruim 70 jaar ervaring, dat maakt
ons direct tot een specialist. Bij zoiets
persoonlijks als een uitvaart wil je ook
praten met mensen die verstand hebben van het vak en die begrijpen dat
het om jouw unieke wensen gaat. Dat
persoonlijke contact is voor ons de basis.
Hoe werken jullie?
We werken samen met meer dan 300
ondernemingen. Ook met jullie, Mijnhart
Uitvaartverzorging. Met vestigingen in
Oosterbeek, Heelsum/Renkum en
Wageningen. Die samenwerking gaat zo
ver dat de hoogte van onze verzekering
precies is afgestemd op jullie tarieven.
Overigens kun je zelf bepalen welke uitvaartonderneming de uitvaart verzorgt.

‘Doe het als het nodig is,
doe het op tijd’
— Marc Berends —
Je hoort vaak zeggen:
‘Een uitvaartverzekering? Dat zie ik
tegen die tijd wel.’ Verstandig?
Marc lacht: Natuurlijk verwachten mensen van mij dat ik volmondig ja zeg.
Business hè! Maar ik meen het heel
serieus als ik zeg: Verdriet kun je niet

voorkómen, maar financieel verdriet
wel. Ik heb veel schrijnende situaties
meegemaakt. Ruzies, radeloosheid,
onmacht. Puur omdat het niet, of niet
goed, geregeld was. Doe het als het
nodig is. En doe het op tijd.
Wanneer is het nodig?
Is er te weinig geld voor je uitvaart?
Dan kan het verstandig zijn om iets te
regelen. Anders kunnen je nabestaanden hier financieel de dupe van worden.
Bijvoorbeeld je kinderen of broers en
zussen. Is er wel geld beschikbaar? Vraag
je dan af of dat geld wel gereserveerd is
voor een uitvaart. Vaak kunnen de erven
niet bij het geld, terwijl de rekening van
de uitvaart al wel betaald moet worden.
Wat veel mensen niet weten: 70% van de
mensen is verzekerd, echter ongeveer
tweederde daarvan is onderverzekerd.
Welke verzekeringen kan Nuvema
aanbieden?
‘Daar vraag je me wat! Elke financieringsvorm heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Daarom vinden wij persoonlijk contact
zo belangrijk. Voor de kosten hoeven
mensen dat niet te laten. Een adviesgesprek kost 29 euro en vindt plaats bij de
mensen thuis. Daarna zijn ze van alle
mogelijkheden op de hoogte en kan ik
op maat een voorstel doen.
We hebben drie soorten uitvaart
verzekeringen:

- Premie: Je betaalt maandelijks een vast
premiebedrag. Hoelang? Dat kunnen
mensen zelf bepalen.
-K
 oopsom: Je betaalt de totale premie
in één keer en krijgt korting.
-D
 eposito: Je stort een geldbedrag en
krijgt er jaarlijks rente bij. Een deposito
kun je ook voor iemand anders afsluiten.
Bovendien is er geen maximumleeftijd
aan verbonden en is er ook geen gezondheidsverklaring nodig.

‘Klanten ontzorgen’
— Inge Mijnhart —

Tot slot heeft Marc nog een vraag aan
Inge: ‘Wat is jullie rol in dit verhaal?’
Inge: ‘Wij zorgen er net als jullie voor
dat onze klanten ontzorgd worden. Wij
vragen altijd om alle polissen, hoe oud
ook. Dan zoeken wij het voor ze uit.’

Wilt u een vrijblijvend gesprek
met Marc Berends van Nuvema?
Dat kan! Marc is bereikbaar op:
06 – 2115 4892 of per mail
marc.berends@nuvema.nl
Ga ook naar www.nuvema.nl
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WERELDBEROEMDE

begraaf
plaatsen
ONZE ASSOCIATIES MET BEGRAAFPLAATSEN ZIJN
MEESTAL VERDRIETIG. ER ZIJN IMMERS VEELAL EMOTIES
AAN VERBONDEN. TOCH ZIJN BEGRAAFPLAATSEN OOK
OASES VAN RUST EN PRACHTIGE PLEKKEN VOL HISTORIE.
EEN AANTAL BIJZONDERE EN MOOIE BEGRAAFPLAATSEN
VAN OVER DE HELE WERELD

HIGHGATE CEMETERY Londen
Bekendste begraafplaats van Londen.
Op deze begraafplaats liggen o.a. begraven;
Karl Marx en George Michael.
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WAVERLEY CEMETERY Sydney
The Waverley begraafplaats in Sydney ligt boven
op de top van de kliffen. Adembenemend mooi met
een uitzicht 'to die for' op de oceaan. Regelmatig
genoemd als een van de mooiste begraafplaatsen
in de wereld.

LA RECOLETA

Buenos Aires

Cementerio de la Recoleta is een begraafplaats in
Buenos Aires in Argentinië. Voor onze begrippen heeft
de begraafplaats weinig te maken met een kerkhof, maar
is het eerder een ministad met brede straten en smalle
steegjes, centrale pleintjes, complete familiegraven in de
vorm van kleine huisjes, imposante mausoleums en rijk
versierde bovengrondse graven. La Recoleta staat bekend
als de laatste rustplaats van Buenos Aires' rijkste en
beroemdste inwoners, waaronder, de first lady van
Argentinië, Eva Perón, ook bekend als Evita.

OUDE JOODSE
BEGRAAFPLAATS Praag
Dit is de oudste nog bestaande Joodse begraafplaats
in Europa. De begraafplaats ligt hoger dan de omliggende straten. Men is de graven horizontaal gaan
ophogen toen er gebrek aan ruimte ontstond.

PÈRE-LACHAISE Parijs
Een wereldberoemde begraafplaats, maar ook
's werelds meest bezochte begraafplaats. Het is
de laatste rustplaats van veel beroemde artiesten,
schrijvers en musici zoals Jim Morrison, Oscar Wilde
en Édith Piaf.
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INEKE MEUWESE, SPECIALIST FAMILIERECHT BIJ DIRKZWAGER

Testament
en erfenis

als dagelijkse kost

Het nadenken over erfenis, nalatenschap en testament leidt bij veel mensen tot
vragen, kwesties of ruzies zelfs, die om een deskundig advies vragen. Want is het
niet de onduidelijkheid, dan is het wel de onwetendheid, waardoor veel personen
deze zaakjes voor zich uit schuiven.

Ineke Meuwese is dagelijks bezig met de materie,
waarmee iedereen – vroeg of laat – te maken krijgt.
Als toegevoegd notaris is ze bij Dirkzwager Advocaten
& Notarissen in Arnhem dé specialist op het gebied
van familierecht, erfrecht en ‘estate planning’ waarmee
het doorgeven van vermogen aan een volgende generatie wordt geregeld.
De Oosterbeekse is gelukkig getrouwd en moeder
van drie kinderen. Op de vestiging Arnhem van
Dirkzwager leidt ze de afdeling familierecht notariaat.
Voor Ineke Meuwese heeft het opstellen van testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden,
samenlevingsovereenkomsten en akten van schenking
geen geheimen. Ze kent de kleinste details en de
grootste hobbels, die genomen moeten worden om
een optimaal resultaat te bereiken.
Meuwese: “Veel mensen weten niet wat er van tevoren
allemaal al geregeld kán worden, zodat nabestaanden
niet met allerlei onvoorziene problemen worden
opgezadeld. Bovendien is er vaak heel veel geld te
besparen, louter en alleen door een testament tijdig
op te stellen. Achteraf lukt dat niet meer.”
“Het is voor niemand plezierig om met een testament
druk te zijn, terwijl men nog in de bloei van zijn of haar
leven is, maar het is wel verstandig om het op tijd te
doen. Al was het alleen maar om te voorkomen een
riant bedrag aan erfbelasting te moeten afdragen,”
weet Ineke Meuwese.
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Wanneer er geen testament is, wordt de nalatenschap
verdeeld volgens de wet. Dat betekent dat echtgenoot
of geregistreerd partner altijd de eerste verkrijger is.
Wettelijk komen daarna eventuele kinderen pas in
beeld. Ineke Meuwese: “Niet iedereen wil de erfenis
op die wettelijke manier verdelen. Wie het anders wil,
kan dit alleen maar regelen met een testament. Daarin
wordt dan precies vastgelegd wat er moet gebeuren.
Bijvoorbeeld om bepaalde mensen uit te sluiten.
Er kan ook een executeur worden benoemd die
de complete erfenis afwikkelt.”
Ineke Meuwese was enkele jaren geleden één van
de eerste toegevoegd notarissen van Nederland.
Hierdoor mag ze alles doen wat een notaris ook doet.
Het woord toegevoegd betekent dat ze in loondienst
is. “Ik kan nu het volledige traject met cliënt afwerken,
inclusief het passeren van de akten en het zetten van
de handtekening.”
De 46-jarige notaris kan tal van voorbeelden noemen,
waarbij deskundig advies essentieel is. Meuwese: “Stel
dat iemand op een bepaald moment niet meer in
staat is zelf beslissingen te nemen. Dat kan als gevolg
van een ongeluk, maar ook door bijvoorbeeld dementie of een andere ernstige aandoening. Het is van belang vooraf geregeld te hebben wie op zo’n moment
de zaakjes regelt. Dat soort zaken kunnen worden
vastgelegd in een levenstestament. Dan houdt men
de regie in eigen hand. Ook voor de directe omgeving
is het prettig dat zakelijke en persoonlijke wensen

officieel op papier staan. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan, want alles staat zwart op wit.”
De Oosterbeekse benadrukt dat het voor jong en oud
zinvol is zo’n levenstestament op te stellen. “In feite
is het een uitgebreide notariële volmacht, waarin
financiële, zakelijke, persoonlijke en medische wensen
geregeld kunnen worden. Dan is alles van te voren
vastgelegd en kunnen er geen conflicten ontstaan
als de betrokkene zelf handelingsonbekwaam of
wilsonbekwaam is.”
Als specialist Familierecht maakt Ineke Meuwese
regelmatig mee dat er tijdens de gesprekken over
emotionele zaken wat traantjes vloeien. “Ik hoor heel
vaak uiterst persoonlijke verhalen. En het gebeurt ook
regelmatig dat er sprake is van ruzie binnen de familie.
Zo heftig zelfs dat men kinderen wil onterven of andere familieleden moeten worden uitgesloten. Mensen
vertellen mij echt alles. Daar komen heel wat emoties
bij kijken. Maar uiteindelijk kunnen we alles tot in de
allerkleinste details perfect regelen als men maar op
tijd komt,” is de ervaring van de Oosterbeekse toegevoegd notaris.

Velperweg 1 • 6800 AC Arnhem
www.dirkzwager.nl
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ntens is de periode als
een dierbare is overleden.
Met bloemen geeft u uiting
aan uw diepste emoties.
De Blommerie werkt al 25 jaar
nauw samen met uitvaartverzorging Mijnhart in Oosterbeek.
Beide organsaties staan voor
persoonlijke aandacht,
zorg en kwaliteit.
Rekening houdend met uw wensen
als kleur, vorm en bloemsoorten
stellen wij de rouwstukken en
kistversieringen voor u samen.
Er is ook de mogelijkheid
De Blommerie de volledige
aankleding en verzorging te laten
uitvoeren van de 24-uurs kamer
gedurende de opbaring.

DE BL MMERIE
Weverstraat 14-16 6862 DP Oosterbeek
telefoon 026 - 334 2555 info@deblommerie.nl www.deblommerie.nl

Make

a memory

Stichting Make a Memory geeft ouders, van een overleden
of terminaal ziek kind in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot 17 jaar, een fotosessie door een professionele
fotograaf, 5 foto’s in een fotoboekje en een cd met alle
foto’s. Make a Memory kan dag en nacht, 24/7 gebeld
worden. De foto’s worden door de fotograaf belangeloos
en kosteloos gemaakt. Ouders en ook hun omgeving
hechten ontzettend veel waarde aan de foto’s en de
foto’s geven hen steun. Make a Memory heeft dan ook als
doelstelling om zoveel mogelijk ouders, die deze ervaring
moeten meemaken, te bereiken om hun deze blijvende
herinnering te kunnen aanbieden.
Stichting Make a Memory verzorgt nu ongeveer 1.000 fotoboekjes per jaar en dit doen zij belangen– en kosteloos.
Om de vaste en variabele kosten te dragen, is Make a
Memory afhankelijk van giften, donateurs en subsidies.

Troost.nl
voor ieder die een kindje
verliest en mist

Make a Memory heeft in samenwerking met Martine Scholte, moeder van
Nive*, Saartje en Wester, Troost.nl
ontwikkeld. Je vindt op Troost.nl boeken om te lezen, video’s om te kijken,
muziek om te luisteren, kaarten om
te sturen, momenten om bezig te zijn,
comfort food recepten, fijne quotes
en (zachte) tips.
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Geschiedenis
van cremeren
Op 27 maart 1914 overleed in
Schiedam de huisarts C.J. Vaillant
op 95 jarige leeftijd. Hij was jaren voorvechter geweest van de
crematie als bestuurslid van de
Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding. Hij had dan ook bij
testament vast laten leggen dat hij na
overlijden gecremeerd wilde worden.
Op 1 april 1914 vond deze eerste creC.J. Vaillant
matie plaats. De urn met de asresten
bevindt zich nog steeds in het eerste columbarium van Nederland in Westerveld. De crematie van
Vaillant was, gezien de regeling in de Wet op de Lijkbezorging 1869, illegaal, maar werd gedoogd. Pas in 1955
werd crematie in Nederland wettelijk toegestaan.
Het lidmaatschap van een vereniging die de lijkverbranding als uitgangspunt voor de uitvaart had werd niet
gehonoreerd. De christelijke partijen bleven staan achter het principe dat het lidmaatschap van een kerkelijke gezindheid getuigde van de wens niet gecremeerd
te willen worden. Ook kinderen van kerkelijk betrokkenen zouden nimmer gecremeerd mogen worden.

De eerste crematie in Nederland vond
plaats in Crematorium Westerveld
Toch duurde het nog 13 jaar voordat het in 1968 kwam
tot gelijkstelling van begraven en cremeren. Tussen
1955 en 1968 was voor crematie een speciaal codicil
of testamentaire vastlegging nodig. Het gevolg was dat
het aantal relatief laag bleef.
Preluderend op een verruiming van de mogelijkheden
verrees in 1954 het tweede crematorium van Nederland te Dieren. Na Douwes Dekker koos een andere
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literator, Louis Couperus (1863-1923), ook voor een
crematie. Deze vond in juli 1923 in Westerveld plaats.
Zijn urn werd daarna onder een gebroken zuil, symbool
voor het afgebroken leven, op de begraafplaats Oud Eik
en Duinen te Den Haag geplaatst en behoort sindsdien
tot een van de meest bezochte grafmonumenten in
Nederland.
Op dit moment telt Nederland rond de 60 crematoria. Het procentuele aandeel van crematies op het
totaal van lijkbezorging is op dit moment meer dan
50%. Ook wordt in toenemende mate de urn bijgezet
in het bestaande familiegraf. Maar eveneens neemt
het plaatsen van urnen onder een separate steen op
een begraafplaats toe. Een opmerkelijke symbiose van
cremeren en begraven die de voor- en tegenstanders
in de 19e eeuw ongetwijfeld niet tot overeenstemming
zou hebben gebracht. De Wet op de Lijkbezorging 1991
regelde verstrooiing op daartoe aangewezen plekken.
Men bepaalde nader hoe te handelen op een verstrooiingsveld bij het crematorium of begraafplaats, het verstrooien in de lucht, en verstrooiing op zee. Ook in deze
wet was er bij de wetgever een zekere beduchtheid om
bij afwijkende handelingen met sancties te dreigen.
Vandaar dat in 1998 met de nieuwe Wet op de Lijkbezorging een verruiming kwam. Het is nu bijvoorbeeld
toegestaan om de as per satelliet de ruimte in te sturen. Door de hoogte waarop men de as uitzet volgt
veelal vrij snel verbranding in de atmosfeer. Een en ander gaat, zoals te begrijpen valt, gepaard met een forse
extra uitgavenpost voor de nabestaanden. De as mag,
onder nadere voorwaarden ook op een plek die de
overledene dierbaar was, worden verstrooid. Ook is het
nu toegestaan de as van de overledene in meerdere
urnen, of medaillons onder te brengen, de zogenaamde asdeling. Vandaar dat men nu bij uitvaartcentra het
gedenkhangertje in het assortiment aantreft.

As-sieraden
Nabestaanden kunnen ervoor kiezen om een gedeelte
van de as bij zich te dragen. Dat kan in speciale assieraden. In ons uitvaartcentrum in Oosterbeek hebben
wij een voorbeeldcollectie waarmee wij u kunnen
informeren over de verschillende mogelijkheden.
Wij hebben hangertjes, ringen, armbanden, bedels en
doosjes, ook voor bijvoorbeeld haarlokjes. Mocht u geen
sieraad willen dan zijn er ook reliek urntjes voor het
bewaren van een kleine hoeveelheid as. Het mini-urntje
kan op een eigen dierbaar plekje worden geplaatst.

BIOLOGISCHE
URNEN
Deze oplosbare urnen kunnen in de grond begraven
worden en vallen na verloop van tijd door de werking
van de natuur uit elkaar. De klei vermengt zich met de
as en de grond waarin de urn begraven is.
De urnen worden met de hand gedraaid van een
kleisoort met kleine steentjes erin. De structuur blijft
natuurlijk en zichtbaar. Het uiterlijk is robuust. Door
de 3 randjes in het ondergedeelte van enkele urnen
houdt de urn prettig vast en ziet er sierlijk uit.

RELIEK URN

‘Keitje’
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10

Symbolen

OP BEGRAAFPLAATSEN
1

1

Klimop op het kruis beeld geloofstrouw en hechtheid uit.

2

Staartbijtende slang als kringloop van het oneindige leven.

3

Gevleugelde zandloper als symbool van de vliegende tijd,
geeft de overgang van de dag naar de nacht aan.
Een zandloper kan men omkeren, zo keert men terug
naar de oorsprong.

4

Duivelsrooster bij de ingang van een kerkhof dat voorkomt
dat er loslopend vee op het kerkhof komt. De naam is een
verwijzing naar het volksgeloof dat de duivel op bokkenpoten
loopt en door het rooster kan hij het kerkhof niet betreden.

5

Graf met de handjes die elkaar vasthouden, als symbool
9

van verbondenheid over dood en religie heen.
6

Uil als symbool van de nacht en de dood.

7

Toorts De omgekeerde (brandende) fakkel was al voor
de oudheid symbool van het gedoofdeleven en attribuut
van de dood Zeis: attribuut van de Griekse god Chronos,
hetgeen tijd betekent.

2

8

Schenkende kan. Dit symbool treffen we aan op de
Joodse begraafplaatsen. Hier ligt dan een leviet begraven.
Eén van hun taken was dat zij de handen van de priesters

8

mochten wassen voordat deze de zegen uitspraken.
9

Een afgebroken zuil symboliseert het einde van het aardse
leven. Lauwerkrans Overwinning en roem, een teken van
eerbetoon.

10

Toegangspoort oude begraafplaats Zeist. Symboliek Vlindercyclus Rups- pop- vlinder. Vlinder in het Grieks Psyche betekent ook Ziel. Dus symbool van de ziel die naar de hemel
fladdert. De dovende fakkels die symboliseren dat het leven
gedoofd wordt.

7

3

4
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5

6

De geschiedenis van Mijnhart Uitvaartverzorging in Oosterbeek
gaat terug tot 1911. In dat jaar richtten de vier Oosterbeekse
heren Menkman, Van de Kamp, Van Heek en De Graaff de
‘Nieuwe Oosterbeekse Begrafenis Onderneming’ (N.O.B.O.) op,
een dienstverlening waaraan grote behoefte bleek te zijn.

HISTORIE
MIJNHART
Toen H. van Heek jr. als opvolger van zijn
vader, in 1950 plotseling overleed werd de hulp
ingeroepen van Jan Mijnhart. Hij werkte al vanaf
1933 als uitvaartverzorger in Arnhem.
In 1955 nam Jan Mijnhart de ‘Nieuwe Oosterbeekse
Begrafenis Onderneming’ over. In de jaren zestig en
zeventig werd het bedrijf uitgebreid met vestigingen
in Arnhem en Wageningen. De onderneming ontwikkelde zich tot een echt familiebedrijf, waar ook de
dochters en zoon meewerkten.

Een oud familiebedrijf
met moderne faciliteiten
In 1972 werd de naam Uitvaartverzorging Firma
J. Mijnhart gekozen. Vijf jaar later trok Jan Mijnhart
zich ten gunste van zijn zoon Dick terug. Dick leidt
vanaf dat moment de firma vanuit het hoofdkantoor
in Oosterbeek. In 1981 verhuisde het bedrijf van de
Annastraat naar de Reuvensweg in Oosterbeek.
De kinderen van Dick en echtgenote Gerda, Inge
en Dirk Jan werken ook in het bedrijf en vormen
sinds 2004 samen de directie van Mijnhart Uitvaartverzorging.
Sinds juni 2009 is Mijnhart Uitvaartverzorging gevestigd in de voormalige Goede Herderkerk aan de
Utrechtseweg 220 te Oosterbeek. De kerk, gebouwd
in Oosterbeek in 1952-1953 door de vooraanstaande
architect F.A. Eschauzier, werd buiten gebruik gesteld
in 2008 door de 'samen-op-weg' route van de gereformeerde en de hervormde kerk. Het kerkgebouw is

aan de buitenzijde vrijwel onveranderd gebleven maar
het heeft aan de binnenkant een ware metamorfose
ondergaan en voldoet aan alle eisen van deze tijd.
In 2014 wordt het uitvaartbedrijf van Dick Fintelman
overgenomen gevestigd aan de Kamperdijklaan in
Heelsum. Nu, 106 jaar na de oprichting, bepalen kennis en ervaring op het gebied van uitvaartverzorging
de koers.
Mijnhart Uitvaartverzorging heeft service, betrokkenheid en waardigheid hoog in het vaandel. Iedere uitvaart is uniek en verdient een deskundige, toegewijde
en persoonlijke benadering. Een bedrijf met de tradities van een oud familiebedrijf, maar met moderne
faciliteiten en eigentijds denken.
Samen met u geven wij het afscheid van uw dierbare
vorm. Hoe mensen afscheid nemen is altijd een persoonlijke keuze. Naasten willen bij het afscheid hun
liefde, waardering en respect uiten aan de overledene
en doen dat op hun eigen manier. Er komen bij het
regelen van een uitvaart echter veel zaken op naasten
af. Tijdens het hele traject, vóór, tijdens en ná de uitvaart, hebben nabestaanden, indien mogelijk, steeds
te maken met dezelfde uitvaartbegeleider. Vragen zijn
bij hen in toegewijde handen. De uitvaartbegeleider
luistert, adviseert en voert uit. Zij verricht formaliteiten,
maakt afspraken en is volledig bekend met de vele
mogelijkheden.
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Uitvaarten begeleiden is bijzonder, intens en vol diepgang, maar ook
dienstverlenend en heel praktisch. Het is een vak dat hoge eisen stelt
aan de mensen die het uitvoeren. Al onze medewerkers zijn dan ook
vakmensen met hart voor hun werk en oog voor mensen.

Peter Janssen
overledenenzorg

Rutger Stroink
uitvaartbegeleider
Ans Stoffels uitvaartbegeleider

Henk van Loenen
overledenenzorg

Wij zijn

MIJNHART
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Joost de Niet overledenenzorg

Bart Statz
uitvaartbegeleider

Bianca
Lugtenburg
overledenenzorg

Harm Rikken uitvaartbegeleider

Hans Maassen van den Brink
adjunct directeur

Erik van der Meiden
administratief medewerker
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KISTEN
OP HET GEBIED VAN UITVAARTKISTEN IS VEEL MOGELIJK.
IN NEDERLAND ZIJN DE MEESTE GEBRUIKTE KISTEN VAN SPAANPLAAT.
TEGENWOORDIG ZIJN ER DIVERSE ALTERNATIEVEN VOOR DE HOUTEN KIST.

Bijzondere en unieke handgemaakte

GEVLOCHTEN UITVAARTKISTEN

KIST VOOR DE ZIJLIGGING
In deze kisten is het mogelijk om op de zij te liggen
of in de foetushouding. De kisten zijn geschikt
voor begraven en cremeren. Alle toegepaste materialen zijn natuurlijk en ecologisch verantwoord:
duurzaam hout, 100% wolvilt en organisch katoen.
Er zijn geen metalen onderdelen toegepast, ook
niet voor de verbindingen.

geschikt voor zowel cremeren als begraven.
Alle kisten zijn geproduceerd en ontwikkeld
in eigen beheer en hebben dan ook de
gegarandeerde kwaliteit die u mag verwachten.
Al sinds 1996 doen wij geen enkele concessie
op kwaliteit en degelijkheid.
Deze collectie uitvaartkisten en manden wordt
geproduceerd in Indonesië. Het draagt daar o.a.
bij aan de werkgelegenheid in de arme gebieden.
Bij de productie is er absoluut geen sprake van
kinderarbeid. Daar wordt op gecontroleerd,
door zeker één keer per jaar de fabriek te
bezoeken en de herkomst van de grondstoffen
te controleren.

GEKANTRECHTE PLANKEN VAN MASSIEF
DOUGLASHOUT MET SCHORSRAND
Er worden geen schroeven gebruikt, maar uitsluitend houten deuvels. De kist heeft geen klassieke
handgrepen. De uitvaartkist kan gedragen worden
door middel van meegeleverde draagstokken,
welke in de uitsparingen onder de kist worden
geschoven.

Voor meer informatie over deze kisten kunt u contact
opnemen met Mijnhart Uitvaartverzorging 026-33 33 029
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BAARPLANK gemaakt van zeegras
en voorzien van een katoenen interieur.

24-UURS KAMER UITVAARTCENTRUM

Oosterbeek
DE BLOMMERIE
Het is mogelijk De Blommerie de volledige aankleding te laten
uitvoeren van de 24-uurs kamer gedurende de opbaring.
Rekening houdend met uw wensen als kleur en bloemsoorten.
Weverstraat 14-16, 6862 DP Oosterbeek
telefoon 026 - 334 2555
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‘Ik laat mijn familie zonder
zorgen na bij mijn overlijden’
Is dat eigenlijk wel zo?
Bij deze vraag staan we allemaal
wel eens stil …
Zeker als we in de nabije omgeving
iets meemaken komt vaak de vraag
naar boven: hoe zal dat bij ons gaan?
Of het omgekeerde: dat kinderen
hun ouders vragen om het fiscaal en
juridisch optimaal te regelen. Bewust
niets regelen kan ook een keuze zijn.
Als u er maar over heeft nagedacht.
Belangrijk onderwerp
Naast het spreken over de uitvaart
is het zeker zo belangrijk om ook de
andere zaken te bespreken. In 2014
heeft ons kantoor de nalatenschapregistratie geïntroduceerd. In deze
beschermde digitale omgeving kunt
u uw wensen en afspraken rond hun
nalatenschap vastleggen.

Er dienen namelijk na een overlijden
nogal wat overige zaken te worden geregeld. Denk hierbij aan: afwikkeling testament; belastingaangifte (inkomstenen erfbelasting); boedelbeschrijving;
verkoop woning (omzetting woning op
naam van de langstlevende); verdeling/
verkoop inboedel; plaatsing huisdier;
betalen rekeningen; innen vorderingen;
verkopen beleggingen etc.
De nabestaanden zijn niet op de hoogte
van alle zaken en eveneens niet op de
hoogte waar alle documenten liggen
en hoe zaken geregeld moeten worden.
Hierbij kunnen we vooraf dus veel zaken inzichtelijk maken en begeleiden.
Wensen
Fiscaal en juridisch valt er vaak veel te
verbeteren aan een situatie.

Veel ouderen onder ons zijn best
vermogend en bij een verhuizing
naar een zorginstelling moeten zij
een eigen bijdragen betalen op basis
van hun inkomen en vermogen. Ik
had laatst een situatie bij de hand; de
kinderen wilden een schenking regelen en het huis op hun naam zetten;
terwijl moeder toch enige weerstand
toonde.
Toen de kinderen weg waren; keek ik
moeder in de ogen en zag haar tranen
opkomen. Nadat ik had aangegeven
dat we voorlopig nog even niets zouden regelen zei ze: ‘Het voelt alsof ik
mijn laatste hemd weggeef’.
Tips:
-	Maak ‘financiën en overlijden’
bespreekbaar binnen uw gezin
en omgeving.
-	Leg gemaakte afspraken duidelijk
vast.
-	Bij een eerst overlijden is een goede
boedelbeschrijving belangrijk om
niet opnieuw belasting te betalen
over dezelfde zaken/goederen.
Wij zijn u graag van dienst bij het
maken van keuzes.

WAT IS
DIE STOEL
WAARD…?

Leven en zeker een leven in goede gezondheid is van onschatbare
waarde en is niet in geld uit te drukken. Dit geldt niet voor de
mooie spullen die achter blijven na het overlijden van een
dierbaar familielid. Roerende zaken hebben nou eenmaal
wel een financiële waarde. Als Register Taxateur en Register
Veilingmeester ben ik bij Derksen Veilingbedrijf dagelijks bezig
met het in beeld brengen van de financiële waarde van goederen
ten behoeve van onderlinge verdeling, aangifte erfbelasting,
verzekering of veilingwaarde. Bij een taxatie gaan wij dan ook
heel zorgvuldig om met de emotionele en historische kant van
de dierbare spullen van een overleden persoon. Een taxatierapport
geeft dan een neutraal beeld van wat de spullen waard zijn op
moment van overlijden of verdeling. De antieke stoel van opa heeft nou
eenmaal voor de nabestaande een andere waarde dan de 50 euro die er
op dit moment voor gebeurd kan worden, maar de vaas van oma waar zij haar
lievelingsbloemen in plaatste, is voor de familie een “gewone vaas” maar blijkt
toch een bijzonder verzamelaarsobject te zijn van 2.000 euro. De antieke Friese
staartklok gaat tegenwoordig voor 150 euro naar het buitenland maar het
Tomado-rekje van de logeerkamer levert wel veel meer geld op dan verwacht.
Onlangs werd nog een Chinees beeldje voor 321.000 euro op een veiling
verkocht waarvan de dochter des huizes aan mij vroeg: “is dit nog wat voor
de veiling…..?”. Tijdens een taxatie en/of een veiling komen we regelmatig voor
bijzondere verrassingen te staan. Dat maakt het werk van een taxateur nou
zo bijzonder. Als oudste veilingbedrijf van Gelderland staat Derksen bekend
om de zorgvuldigheid in het taxeren of veilen van nalatenschappen.

DERKSEN
veilingbedrijf

het Oudste Veilingbedrijf
van Gelderland
gespecialiseerd in het Taxeren en Veilen van Kunst en Antiek

www.derksen-veilingbedrijf.nl

glossy.indd 1

10/07/2017 19:36
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DE BELANGRIJKSTE VERSCHUIVING DIE WE DE LAATSTE JAREN HEBBEN
GEZIEN IS WAARSCHIJNLIJK WEL DE WENS VAN DE NABESTAANDEN
MET BETREKKING TOT HET ROUWDRUKWERK; DE AFBEELDINGEN OP
DE KAARTEN WORDEN STEEDS PERSOONLIJKER, HET PAPIER MAG
DIKKER EN DE FORMATEN ZIJN DIVERS.

Rouwkaarten
Wij beschikken over een eigen drukkerij met moderne opmaak
en afwerkingsapparatuur. Wij maken gebruik van verschillende
kwaliteiten papier met bijpassende enveloppen. Aan de hand van
uw keuze, voorkeuren en een eventueel toegezonden afbeelding,
ontwerpen wij voor en met u een persoonlijke en unieke kaart.
Misschien heeft u met uw partner bijzondere foto’s gemaakt van een
indrukwekkende reis en wilt u daar een foto van gebruiken. Of u heeft
nog een mooie, door uw vader of moeder getekende afbeelding.
Op deze manier kan een rouwkaart een bijdrage leveren aan
een mooie herinnering. Natuurlijk beschikken wij ook over een
standaardcollectie met traditionele brieven zoals Oud Hollands
geschept papier, kaarten met standaard afbeeldingen. Naast een
rouwkaart kunnen wij in onze drukkerij ook dankbetuigingskaarten,
bidprentjes en liturgieën ontwerpen en drukken. Ook hierin kan
er gekozen worden voor een persoonlijke uiting, passend bij de
gekozen rouwkaart. Onze uitvaartbegeleiders kunnen u voorbeelden
laten zien en helpen u graag bij het opstellen van de rouwkaart en
specifieke wensen. De rouwkaarten hoeven niet altijd direct verstuurd
te worden. Neem hiervoor dan ook voldoende tijd.
Ook bij Mijnhart blijft duurzaamheid een belangrijk thema. Aandacht
voor het milieu mogen wij niet uit het oog verliezen. Dat betekent ook
verantwoord omgaan met papier, toners worden gerecycled en afval
wordt gescheiden.
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veelgestelde vragen

Wat moet ik doen op het moment
dat een dierbare thuis is overleden?
Als eerste waarschuwt u uw (huis)arts. Bij een overlijden
in het ziekenhuis of zorginstelling hoeft u dat niet te
doen. De arts is degene die een verklaring van overlijden opstelt. Die verklaring is nodig voor de aangifte van
overlijden bij de Burgerlijke Stand. Op basis van deze
verklaring geeft de Gemeente toestemming tot begraven of cremeren en geven zij een uittreksel uit het overlijdensregister mee.
Wij willen zelf de overledene verzorgen, mag dat?
Ja, dat mag zeker. Nabestaanden mogen uiteraard de
laatste verzorging zelf geven, al dan niet bijgestaan door
één van onze verzorgers. Nabestaanden mogen ook
gewoon aanwezig zijn bij de verzorging of de laatste finishing touch qua make-up en haardracht die verricht
moet worden.
Wat is 24-uurs opbaring?
Met een pasje of sleutel kunnen nabestaanden de overledene 24 uur per dag bezoeken. Wij beschikken over
24-uurs kamers in uitvaartcentrum Oosterbeek en Wageningen. Een 24-uurs kamer is een goede keuze voor
nabestaanden die op elk gewenst moment van de dag
afscheid willen nemen van de overledene.
Hoeveel dagen na het overlijden moet iemand
begraven of gecremeerd worden?
De begrafenis of crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden (mits haalbaar met verzorgen aangifte overlijden
en verkrijgen van verlof tot begraven of cremeren), maar
moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden
plaatsvinden. Onder bepaalde omstandigheden kan er
uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie uit het buitenland moet komen.

Is het mogelijk mijn eigen wensen ten aanzien van
mijn uitvaart ook van tevoren te bespreken?
Dat is altijd mogelijk. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met één van onze medewerkers om uw wensen te
bespreken. Desgewenst kunt u uw wensen vastleggen
in een Codicil, zodat u ze bij uw nabestaanden bekend
kunt maken. Liever geen afspraak, maar wel een Codicil.
Dan kunt u die altijd kosteloos bij ons opvragen.

Ik ben verzekerd bij Monuta / Yarden / Dela.
Kan ik mijn uitvaart dan toch laten verzorgen
door Mijnhart Uitvaartverzorging?
Dat is mogelijk. U kunt uw uitvaart laten verzorgen door
Mijnhart Uitvaartverzorging, ongeacht waar u verzekerd
bent. Bij een naturaverzekering, een verzekering waarbij u geen bedrag krijgt uitgekeerd, maar de uitvaart
volgens de polisvoorwaarden wordt verzorgd, kan de
verzekerde waarde lager zijn dan wanneer u de uitvaart
laat verzorgen door een uitvaartondernemer die niet
is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij. Bent u
verzekerd bij NUVEMA dan is dat geen probleem omdat
wij in deze regio de uitvaarten verzorgen voor NUVEMA.
Ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij u een
verzekering heeft, u hebt altijd de vrijheid om een uitvaartonderneming te kiezen die voor u de uitvaart gaat
verzorgen.
Wie betaalt de uitvaart?
Degene die opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. Vaak wordt de rekening uit
de nalatenschap van de overledene betaald. Wanneer
er sprake is van een uitvaartverzekering met een uitgekeerd kapitaal, dan kan de uitvaart met het uitgekeerde bedrag worden bekostigd. Als er sprake is van een
uitvaartverzekering in natura, dan wordt de rekening
van de uitvaart rechtstreeks voldaan door de verzekeringsmaatschappij. Voor het bedrag dat niet door de
verzekering gedekt is zal de opdrachtgever een factuur
ontvangen van de uitvaartverzorging.
Hoelang wordt de as in het crematorium
bewaard?
In de Wet op de Lijkbezorging staat dat de as vier weken in het crematorium moet blijven in een afgesloten
ruimte. Na deze vier weken krijgt de opdrachtgever een
brief van het crematorium met alle mogelijkheden over
de uiteindelijke asbestemming. Bij de meeste crematoria heeft u dan nog een half jaar de tijd om te bedenken
welke bestemming u de as wilt geven. (Zie voorwaarden
crematorium.)
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AFSCHEID IN

de Eusebius
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kerk
DE GROTE OF EUSEBIUSKERK IS AL EEUWENLANG HET MEEST GEZICHTSBEPALENDE
GEBOUW VAN ARNHEM. HET STADSGEZICHT VAN ARNHEM IS NIET COMPLEET ZONDER
DIT FRAAIE EN RIJKGEDECOREERDE GEBOUW DAT MET ZIJN 96 METER HOGE TOREN AL
SINDS DE LATE MIDDELEEUWEN TROTS UITSTEEKT BOVEN DE OMLIGGENDE BEBOUWING.
EN DAARMEE EEN HELE MOOIE LOCATIE OM AFSCHEID TE NEMEN.
FOTO’S JANNEKE ROELOFS

Kerkzaal
Afscheid nemen van een dierbare, op
welke manier dan ook, is mogelijk in de
prachtige Kerkzaal. De Kerkzaal ademt
historie uit en heeft een mooie lichtinval. De Kerkzaal kan ingericht worden
naar ieders wens. Hoewel het een grote
ruimte is, kan men het toch intiem maken. Daardoor is het geschikt voor zowel een kleine, als voor een grote groep
gasten. Midden in de Kerkzaal staat een
preekstoel die men kan gebruiken.
Tijd
Steeds meer mensen nemen er ruim de
tijd voor om afscheid te kunnen nemen
van hun dierbare. Daarbij wil men niet
het gevoel hebben dat men opgejaagd
wordt als de ceremonie langer duurt
dan gepland. Bij ons heeft u minimaal
vier uur de tijd om van het afscheid datgene te maken wat u voor ogen heeft.
Orgel
Het prachtige Strumphler orgel, daterend uit 1769, met meer dan drieduizend pijpen, kan men (laten) bespelen.
De stadsorganist Johan Luijmes vertelt
u graag meer over de mogelijkheden.
Achterin de Kerkzaal, op het Koor, is
een kleiner orgel dat men ook kan
(laten) bespelen.

Tarieven
De tarieven zijn afhankelijk van de dag
en de duur. Maar in ieder geval zijn de
prijzen zeer aantrekkelijk voor een zo
sfeervolle en grote ruimte. In overleg
met u en/of de uitvaartbegeleider krijgt
u van ons een op maat gemaakte aantrekkelijke offerte. Duidelijk en geen
verrassingen achteraf.
Goed om te weten
•	Indien de agenda het toelaat kan ook
’s avonds en gedurende het weekend
de afscheidsplechtigheid plaats
vinden.
•	Op uw verzoek kunnen wij de klokken
laten luiden.
•	Het gehele gebouw is rolstoel toegankelijk en er zijn invaliden toiletten.
•	Catering en stoelen kunnen wij verzorgen.
•	Er is een geluidsinstallatie en sfeer
verlichting aanwezig.
•	De Eusebiuskerk is aangenaam verwarmd in de winter.
•	U kunt zelf de kerkzaal aankleden
naar eigen wens.
•	Ons team is vriendelijk, hulpvaardig
en flexibel.

Bereikbaarheid & Parkeren
De Eusebiuskerk ligt in het centrum
van Arnhem en wordt omgeven door
2 parkeergarages op korte loopafstand
en een parkeerterrein aan de overkant
op het Marktplein. Een beperkt aantal
auto’s mogen rondom de kerk staan
tegen een vergunning van 15 euro.
Informatie
Stichting Eusebius Arnhem
Kerkplein1, 6811 EB Arnhem
Telefoon: 026-4435068
E-mail: info@eusebius.nl
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De eerste Algemene Begraafplaats van Wageningen is gesticht
in 1828 en lag aan de Rijksstraatweg, nu de Generaal Foulkesweg.
Omdat de begraafplaats al aan het einde van de 19e eeuw vol
raakte, liet het gemeentebestuur in 1900 een nieuwe dodenakker
inrichten.

Begraafplaatsen
WAGENINGEN

Begraafplaats De Leeuwer Enk is geopend in 1902
en werd ontworpen door tuinarchitect L. Springer.
Destijds was de begraafplaats 4 ½ hectare groot.
Later, in 1960, werd dit uitgebreid naar 7 hectare.
Deze uitbreiding was van de hand van tuinarchitect
J.T.P. Bijlhouwer met een meer moderne en rechtlijnige
aanleg.
Geslaagd was de nieuwe entree in 1964 met als bepalende factor de aula van architect J.W. Boks. De naam
De Leeuwer Enk die oorsronkelijk aan deze begraafplaats verbonden was is historisch juist en ook heel
toepasselijk. Enk betekend bouwland of akkers. Het
woord Leeuwen is afgeleid van Lew wat grafheuvel
betekent. De begraafplaats is opgedeeld in drie gedeelten: Algemeen, Rooms-Katholiek en Joods.
De gerenoveerde aula is op 28 mei 2008 geopend.
De aula is aangepast aan de eisen die in deze tijd
gesteld worden. De aula is een mooie, lichte ruimte
geworden van waaruit men tijdens de dienst een mooi
uitzicht heeft op het begraafpark dat er achter ligt.
Op de Wageningse begraafplaats heeft men de mogelijkheid zelf een plaats uit te zoeken. Bij de uitgifte van
een nieuw graf kan gekozen worden voor een grafrecht termijn van 10, 20 of 30 jaar. In de regel is een
eigen graf voor drie personen bestemd. Na verstrijken
van de termijn kan de rechthebbende de rechten verlengen met 5, 10 of 20 jaar.
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Joods gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats De Leeuwerenk te Wageningen

Wist u trouwens dat er in Wageningen een (gesloten)
Joodse begraafplaats is én een privé begraafplaats
met slechts één graf? Midden op de Wageningse Berg
even ten westen van Arboretum Belmonte ligt de
kleine begraafplaats met de restanten van de oudste
kerk van Wageningen.

Poortgebouw oude begraafplaats aan de Rijksstraatweg, nu Generaal Foulkesweg
(bijna tegenover uitvaartcentrum Mijnhart)

Familiegraf de Constant de Rebecque op Belmonte

In 1894 werd een gedenknaald geplaatst ter nagedachtenis aan de stichter van Belmonte (Juste Thierry
Baron de Constant de Rebecque 1786 – 1867).
De grafzerk herinnert aan enkele nazaten die hier
ca. 100 jaar geleden werden begraven.
In 1951 kocht de universiteit ruim 17 hectare van
het landgoed Belmonte om haar botanische tuin te
kunnen uitbreiden. Het landgoed verkeerde na de
Tweede Wereldoorlog in deplorabele toestand en
kon voor een symbolisch bedrag van de Stichting
Het Gelders Landschap worden gekocht. De universiteit werd hiermee ook eigenaar van de Holleweg, de
uitgesleten doorsteek door de stuwwal die onderdeel
uitmaakt van de prehistorische route tussen de Veluwe
en de Betuwe. En ook het familiegraf van Baron de
Constant Rebecque was bij de koop inbegrepen.
De universiteit heeft zich verplicht dit graf tot in lengte
van jaren te onderhouden.
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Vestiging Wageningen

UITVAARTCENTRUM

Wageningen
Ontvangst-/condoleanceruimtes
Er zijn twee ontvangst-/condoleanceruimtes. De grote ontvangstruimte biedt plaats aan ongeveer 40 à 50 personen. De kleinere
ontvangstruimte is geschikt voor een gezelschap van ongeveer
15 personen.
24-uurs kamers
Mijnhart Uitvaartverzorging in Wageningen beschikt over 24-uurs
kamers. Op ieder gewenst moment van de dag kunt u daar samen
zijn met uw dierbare overledene. Met een speciale sleutel heeft u
toegang tot deze kamers. De kamers zijn huiselijk ingericht.
Daarnaast kunt u ook persoonlijke voorwerpen meenemen van thuis
om de kamer een ‘eigen’ sfeer te geven.
Parkeren
Bij ons uitvaartcentrum is op eigen terrein
voldoende parkeergelegenheid.
Generaal Foulkesweg 50 | 6703 BT Wageningen
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UITVAARTCENTRUM

Heelsum
EInd 2014 heeft Mijnhart Uitvaartverzorging
Fintelman Uitvaartverzorging te Heelsum overgenomen.
Ontvangst-/condoleanceruimtes
Er zijn twee ontvangst-/condoleanceruimtes.
De ontvangstruimte biedt plaats aan ongeveer
40 personen.
Aula/condoleanceruimte
De aula biedt plaats aan ongeveer 80 mensen.
Er is een geluidsinstallatie aanwezig
Parkeren
Bij ons uitvaartcentrum is op de openbare
weg voldoende parkeergelegenheid.
Kamperdijklaan 6 | 6866 BR Heelsum

51

UITVAARTCENTRUM

Oosterbeek
Sinds juni 2009 is Mijnhart Uitvaartverzorging gevestigd
in de voormalige Goede Herderkerk aan de Utrechtseweg
220 te Oosterbeek. Het kerkgebouw is, na een grondige
verbouwing die 10 maanden in beslag heeft genomen, aan
de buitenzijde vrijwel onveranderd gebleven maar heeft
aan de binnenkant een ware metamorfose ondergaan en
voldoet aan alle eisen van deze tijd. Het uitvaartcentrum
biedt alle faciliteiten om, indien u dit wenst, het afscheid
van een dierbare zoveel mogelijk onder één dak te laten
plaatsvinden.

Aula
De grote aula biedt plaats aan ongeveer 160 mensen.
Er is een geluidsinstallatie aanwezig en er is een groot
plasma-scherm waarop beelden kunnen worden
getoond. Indien u dit wenst kan er van de uitvaartplechtigheid een geluidsopname worden gemaakt en
zelfs een dvd-opname behoort tot de mogelijkheden,
daarvoor zijn achter in de aula twee vaste camera’s
geïnstalleerd.
Ontvangst en condoleanceruimtes
Er zijn twee ontvangst-/condoleanceruimtes. De kleine
ontvangstruimte beneden is geschikt voor een gezelschap van ongeveer 30 personen. De grote ontvangstruimte op de eerste verdieping biedt plaats aan
ongeveer 160 personen. Er is een lift aanwezig voor
wie minder goed ter been is. Op het gebied van catering is vrijwel alles mogelijk, van een kopje koffie met
een plak cake tot een glas wijn en een hartig hapje.
Groot voordeel van onze eigen condoleanceruimtes is
ook dat een kleine uitloop in tijd vaak geen probleem
is, in tegenstelling tot de crematoria, waar u gehouden
bent aan de afgesproken tijden.
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24-uurs kamers
Ons uitvaartcentrum beschikt over twee 24-uurs
opbaarkamers. Op ieder gewenst moment van de
dag (en de nacht) kunt u daar terecht om samen te
zijn met uw dierbare overledene. Met een speciale
sleutel heeft u toegang tot deze zijvleugel. Daarnaast
kunt u ook persoonlijke voorwerpen meenemen van
thuis om de kamer een ‘eigen’ sfeer te geven.
Parkeren
Bij ons uitvaartcentrum is op eigen terrein voldoende
parkeergelegenheid.
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wanneer u op
een waardige
manier afscheid
wilt nemen van uw
huisdier…

DIERENCREMATORIUM

DE GREBBEHOF
Gelukkig sta je er niet elke dag bij stil, maar het overlijden
van een huisdier kan vaak zeer veel verdriet tot gevolg
hebben. Denk aan het konijntje van het jonge kind dat
opeens overleden in de kooi ligt, of aan de trouwe viervoeter waar de baas meer dan vijftien jaar lief en leed
mee gedeeld heeft.
Maar ook de dood van de kat en zelfs de papegaai, die
al dan niet na een kort of lang ziekbed of een noodlottig
ongeluk, alleen al door het verstrijken van de tijd een
meer dan volwaardig onderdeel van het huiselijk leven
uitmaakten, is heel ingrijpend en verdrietig.
De mensen achter Dierencentrum Grebbehof
Wanneer u de uitvaart van uw huisdier aan Dierencentrum Grebbehof toevertrouwt, zult u hoogstwaarschijnlijk
kennis maken met één of meerdere van onze mensen.
Onze mensen zijn net als u grote dierenliefhebbers en
hebben een uitgebreide training gehad om u met raad
en daad terzijde te staan.

Nude 57 , 3911 VK Rhenen,
0317-415321, info@grebbehof.nl
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Tot op heden is het in Nederland gebruikelijk dat, wanneer een
overledene thuis wordt opgebaard, gebruik wordt gemaakt van
een bed- of kistkoeling. Door permanente koeling van het lichaam
wordt het ontbindingsproces vertraagd en is het daardoor mogelijk
de overledene enkele dagen thuis op te baren. De chirurgie studerende Franse legerarts Jean Gannal werd in de tijd dat koeling nog
onbekend was, zo rond 1800, tijdens zijn werk regelmatig geconfronteerd met kwalijke geuren en vrijkomende lichaamsvochten.
Hij is zich in dit probleem van ontbinding gaan verdiepen.
Jean Gannal

Thanatopraxie
Dr. William Hunter had daarvoor al een manier uitgevonden hoe ontbinding gestopt kan worden. Gannal
vond het werk van Hunter omslachtig en verfijnde
het werk door de lichamen te injecteren met een
door hem samengestelde vloeistof. In de loop der
jaren werd deze vloeistof door o.a. een apotheker
en de Amerikaanse Dr. Richard Harlan verbeterd.
Gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861 was
het Dr. Thomas Holmes, een officier van het medisch
korps, die door het toepassen van thanatopraxie er
voor zorgde dat de lichamen van gesneuvelde soldaten, die vaak over grote afstanden vervoerd moesten
worden, in het thuisland begraven konden worden.
Tegenwoordig worden in de Verenigde Staten van
Amerika bijna alle lichamen met een conserveringsmethode behandeld. Thanatopraxie is een behandeling die het ontbindingsproces van een overledene
tijdelijk vertraagt en besmettingsgevaar doet wijken.
Ook in Groot Brittannië en Frankrijk wordt thanatopraxie al jaren toegepast. In Nederland is het conserveren (balsemen) van overledene verboden. In de Wet
op de Lijkbezorging zijn speciale voorzieningen getroffen voor de begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis. Zo kan een stoffelijk overschot gebalsemd
worden en kan er worden afgeweken van de wettelijke
termijn waarbinnen de bijzetting plaats moet vinden.
Door balsemen wordt het lichaam beter geconserveerd.
Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard kozen ervoor om
hun lichaam niet te balsemen. Prinses Juliana en Prins
Claus kozen voor een simpele vorm van balseming.
‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te
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stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid
van het lichaam’. Grondwet artikel 11 ‘en deze blijft
voortbestaan na het overlijden’. Op dit verbod zijn
slechts enkele uitzonderingen. Thanatopraxie is
sinds 2010 toegestaan. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen balsemen en thanatopraxie.
Bij balseming gaat het om conservering voor onbepaalde tijd (zeer lang) en thanatopraxie is slechts
een conservering voor een kortere periode met een
maximum van 10 dagen.

Door balsemen wordt
het lichaam beter geconserveerd
De hoeveelheid vloeistof formaline, welke men
hierbij gebruikt, is in percentage niet zo sterk vertegenwoordigt als bij balsemen en wordt aangevuld
met kleurstoffen, zouten en andere mineralen. De
behandeling moet uitgevoerd worden door een
gediplomeerd thanatopracteur. Het Nederlands
Instituut Thanatopraxie beheert het Register Erkende Thanatopracteurs. De specialistische behandeling bestaat uit het maken van een kleine incisie in
een ader waarna het bloed vervangen wordt door
vloeistof met de conserverende werking. Door deze
handeling worden bacteriën in het lichaam gedood,
treed er geen verkleuring van de huid op en is er
geen sprake meer van een eventuele geur.
De effecten van thanatopraxie zijn dat de overledene
opgebaard kan worden bij normale kamertemperatuur en zonder koeling.

Ik mis je, ik mis je, ik mis je,
Maar hoe vaak ik dat ook zeg,
Het leven blijft voorgoed veranderd,
Dat gevoel gaat nooit meer weg.
— m a rt in g i jzem i jte —
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Spaarfonds voor begrafenis of crematie
‘Van het concert des leven krijgt niemand een program!’ en oud spreekwoord
uit het verleden maar nog steeds actueel. Tussen geboorte en de dood ligt
een levensweg waarvan niemand weet hoe deze zal verlopen. Dat er een
einde aan een leven komt is zeker en om te zorgen dat de uitvaart verloopt
zoals u dat graag zou willen is het verstandig nu reeds een gedeelte van uw
wensen vast te leggen en de financiën voor de gewenste uitvaart te regelen.

Mijnuitvaartfonds is een depositofonds bestaande uit honderden deposanten die voor de financiering van
hun uitvaart een storting in het fonds
hebben gedaan. Een spaarfonds voor
uw begrafenis of crematie.
Om uw uitvaartwensen vast te leggen
en de daaraan verbonden uitvaartkosten te begroten maakt het depositofonds gebruik van de diensten van
Mijnhart Uitvaartverzorging.
Mijnhart Uitvaartverzorging heeft al
meer dan 105 jaar ervaring in het
verzorgen van uitvaarten en alles
wat daarmee te maken heeft. Mijnhart geeft een deskundig advies en
informeert u over de mogelijkheden
omtrent uw uitvaart en de daarbij behorende uitvaartkosten.
Het is mogelijk om nu al uw uitvaart financieel te regelen. Zo voorkomt u dat
uw nabestaanden voor onverwachte
kosten komen te staan. Hiervoor hebben wij Mijnuitvaartfonds (voorheen
Stichting Algemeen Uitvaart Fonds)
opgericht.
Kostenbegroting
Naar aanleiding van uw wensen wordt
er door Mijnhart Uitvaartverzorging
een kostenbegroting gemaakt. Vervolgens bepaalt u zelf welk bedrag u
eenmalig, maandelijks of jaarlijks wilt
storten in het depositofonds. U stort
dit bedrag op een geblokkeerde depositorekening in het depositofonds.
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Na ontvangst van het door u gedeponeerde bedrag ontvangt u een bewijs
van inschrijving waarin opgenomen het
bedrag van storting, de tenaamstelling
van de persoon waarvoor dit bedrag is
gereserveerd en het percentage rentevergoeding.
Rentevergoeding
Elk jaar ontvangt u een bericht van
bijschrijving zodat u op de hoogte
bent van het inmiddels opgebouwd
kapitaal. Het ingelegde geld blijft uw
eigendom evenals de bijgeschreven
rentevergoeding maar is niet tussentijds opvorderbaar. Het depositofonds
geeft een waardestijging voor (2016)
het in deposito gegeven bedrag van
minimaal 1,75 % (rentewijzigingen
voorbehouden.) Na overlijden zal het
gestorte bedrag en de inmiddels opgebouwde rente worden gebruikt om
de uitvaart te bekostigen.
Mijnuitvaartfonds brengt bij inschrijving geen administratie of depositokosten in rekening. Het depositofonds
is geen verzekering en kent dan ook
geen poliskosten of provisiekosten.
De voordelen op een rij:
Financieel
- Financieel persoonlijk maatwerk
- Deposanten lopen geen risico
- Betrouwbaar en veilig
- Uitvaartkosten zijn bekend en reeds
betaald
- Inschrijving niet aan leeftijd gebonden en geen medische vragen

Uitvaart
 l uw uitvaartwensen worden
•A
vooraf vastgelegd
 uidelijkheid en zekerheid
•D
voor uw nabestaanden
•Z
 ekerheid over de uitvoering
van de uitvaart
•W
 ensen altijd tussentijds aan
te passen, dus zeer flexibel
•N
 iet gebonden aan een standaarduitvoering van de uitvaart
Wanneer is een depositostorting
gewenst:
•W
 anneer er principiële bezwaren
zijn tegen enige vorm van uitvaartverzekering
•A
 ls een bepaalde verzekering
aanvulling behoeft vanwege een
te laag verzekerd bedrag
•A
 ls het niet mogelijk of gewenst
is een verzekering af te sluiten
vanwege leeftijd of gezondheid
• Als
 men spaargeld wil gebruiken
om de kosten van de toekomstige
uitvaart te betalen
Utrechtseweg 220,
6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026 333 30 29
info@mijnuitvaartfonds.nl
www.mijnuitvaartfonds.nl
K.v.K. Arnhem S 048435

Persoonlijke gegevens en uitvaartwensen
Achternaam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Dhr. q Mw. q *

Woonplaats:
Geboorteplaats:

Geboortedatum:

* aankruisen wat van toepassing is

Ik wil mijn uitvaart laten verzorgen door: MIJNHART UITVAARTVERZORGING
Ik heb een uitvaartverzekering:

ja

q

nee

q*

Ik heb een testament:

ja

q

nee

q*

Ik heb een donorcodicil:

ja

q

nee

q*

Verzekeraar:

Polisnummer:

Notaris:

Telefoon:

Deze bewaar ik:

PERSOONLIJKE WENSEN
Crematie(crematorium) te

BEGRAFENIS(BEGRAAFPLAATS) TE
AFSCHEIDSDIENST:

ja

q

nee

q*

SPREKERS:

ja

q

nee

q*

IK WIL WORDEN OPGEBAARD IN:

ja

q

nee

q*

GELEGENHEID OM
AFSCHEID TE NEMEN:

ja

q

nee

q*

q Thuis (indien mogelijk)
q Uitvaartcentrum Mijnhart: Heelsum
q Uitvaartcentrum Mijnhart: Oosterbeek(24-uurs)
q Uitvaartcentrum Mijnhart: Wageningen(24-uurs)

q Eenvoudig
q Mand
q Opbaarplank(wade)
q Anders, namelijk ...

UITVOERING KIST:

ROUWKAARTEN:

q In de aula van Mijnhart Uitvaartverzorging: Heelsum | Oosterbeek
q In kerk te ...
q In de aula van de begraafplaats | crematorium
q Elders, namelijk ...

ja

q

nee

q*

OVERLIJDENSADVERTENTIES:

ja

q

nee

q*

VOLGENDE KRANTEN:

q Rouwauto
q Uitvaartbus
q Koets
q Fiets
q Anders, namelijk ...

ROUWVERVOER:

BLOEMEN TOEGESTAAN:

ja

q

nee

q*

ja

q

nee

q*

Voorkeur kleur:

026

MUZIEK BIJ DE UITVAART:
CONSUMPTIES AANBIEDEN
VOOR OF NA DE PLECHTIGHEID:
AS-BESTEMMING:

info

@m

q Urn mee naar huis
q As verstrooien
q As in sieraad

Een

ijnh

voll

-33

artu

edig

itva

wen

33 0

artv

erzo

29

rgin

sen
kun
g.nl
form
tu
vrij
ulie
blijv
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r
end
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anv
rag
en.

q Anders, namelijk ...
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Voltooid Leven
Hoe gaan we, als individu en als
samenleving, om met ouderdom en de dood?

Rouwen om je ouder
In dit boek vertellen volwassen kinderen over hun afscheid van
hun ouder en hun rouwproces. Verder komt een aantal mentale,
emotionele, lichamelijke en spirituele aspecten aan de orde die je

Als vlinders
spreken konden
Dit boek, speciaal voor kinderen gaat over de schrik,
het gemis en de vraag naar
wat dood zijn eigenlijk is.

tegen kunt komen in je eigen rouwproces.

BOEKEN
Leven en dood in de letteren

Er zijn veel boeken die bij het onderwerp ‘leven dood’ vaak de juiste woorden
op een goede wijze weergeven. Dat kan mensen tot nadenken zetten over de dood,
maar ook troost bieden voor rouwenden en achterblijvers.

Leven na de dood
Dagboek van een
rouwproces
‘Ik ben niet alleen.
Ik ben met twee.
Ik noem dat spiritualiteit.
Mijn lichaam gonst ervan.’

Tumult bij de uitgang
Tumult bij de uitgang
Lijden, lachen en denken
rond het graf
Het Tibetaanse Dodenboek
Op archetypische wijze wordt de toestand beschreven
die de dood genoemd wordt, tot aan het moment waarop
naar oosterse opvatting de nieuwe geboorte plaatsvindt.
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19

10

Vernieuwing in de

uitvaartbranche?

De laatste jaren is de vraag naar meer
alternatieve vormen van uitvaartvervoer enorm toegenomen. Daarbij moet
dan niet alleen gedacht worden aan
rouwauto’s in verschillende kleuren
maar zeker ook aan andere vormen van
vervoer.

Te denken valt natuurlijk aan een koets,
maar ook motor met zijspan, fietsaanhanger,
rouwcaravan, uitvaart truck, loopkoets, rouwkoe Leentje, uitvaartbus of zelfs een auto
specifiek voor kinderen. Maar zijn deze mogelijkheden echt allemaal zo vernieuwend.
In 1910 was er al een bus bestemd voor een
uitvaart. Net zoals dat tegenwoordig weer
voorkomt was er een eeuw geleden al zo’n
mogelijkheid. Familie en overledene samen
in één voertuig op weg naar de laatste rustplaats.

Hetzelfde geldt voor kinderrouwauto’s.
Deze worden de laatste jaren in allerlei uitvoeringen aangeboden als tegenhanger voor
de traditionele rouwauto. Echter, in de jaren
20 van de vorige eeuw had automerk Studebaker al een rouwauto geproduceerd welke
alleen voor kinderen gebruikt werden. De
auto op de foto komt uit Italië. Vroeger was
het kindersterfte cijfer hoger dan tegenwoordig, maar dan nog was er voor deze auto
niet dagelijks ‘werk’. Waarschijnlijk bestreek
het werkgebied van deze ondernemer een
grote regio of verhuurde hij zijn voertuig met
chauffeur aan collega uitvaartondernemers.
Uiteindelijk blijft het toch zakelijk en dient
een auto zichzelf terug te verdienen.
Tegenwoordig worden heel veel zaken als
vernieuwend gepresenteerd, maar zoals u
hebt gelezen is er meestal wel een link naar
het verleden te leggen. Het wiel is namelijk al
lang geleden een keer uitgevonden.
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Aandacht voor ieder

Geestelijke ondersteuning en uitvaartbegeleiding

Tuinen zijn als muziek
de stiltes zijn het mooist...

“Recht doen aan het leven van
de overledene en nabestaanden
door een persoonlijke
invulling van de
afscheidsdienst”

Liesbeth ter Elst

Aandacht voor ieder
Liesbeth ter Elst
Petronellaweg 20
6871 EW Renkum
06 10 20 68 55
info@aandachtvoorieder.nl
w w w.aandachtvoorieder.nl
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Onderhoud & aanleg tuinen
Professionele sportvelden
Multifunctionele speelvelden
Aanleg zwemvijvers
Aanleg zwembaden
Tuin & landschapsarchitectuur

Levenstestament
Het kan gebeuren dat u op een bepaald moment in uw leven
niet meer zelf uw beslissingen kunt nemen. Of dat u fysiek niet
meer in staat bent uw belangen waar te nemen.
Wie neemt er dan beslissingen voor u? En wie zorgt
ervoor dat uw belangen goed worden behartigd?
Het is belangrijk over dit onderwerp na te denken.
Doordat mensen steeds ouder worden wordt dit
onderwerp ook belangrijker.
In de (notariële) praktijk zijn voor dergelijke gevallen
voorzieningen getroffen. Deze zijn alle samen te vatten
in ‘het levenstestament’. Een ‘gewoon’ testament regelt
de zaken na uw dood. Het levenstestament geldt zolang u leeft.

De basis is vertrouwen
In een levenstestament kunt u vastleggen wie de vertrouwenspersoon is die voor u de beslissingen neemt
als u dat zelf niet meer kunt.
In een levenstestament beschrijft u uitgebreid wat u in
verschillende gevallen wilt dat er gebeurt. Deze gevallen zijn van financiële aard, zoals het doen van betalingen, het doen van een belastingaangifte, maar ook verstrekkender. Bijvoorbeeld als u in een verzorgingshuis
wordt opgenomen en uw woning moet worden verkocht. Als u zelf niet meer in staat bent de gevolgen van
zo’n verkoop te overzien kan de vertrouwenspersoon,
doorgaand aangeduid met de naam, ‘de gevolmachtigde’, voor u deze beslissingen nemen. Zelfs in het geval
er kinderen zijn, mag de vertrouwenspersoon schenkingen doen uit de verkoopopbrengst aan de kinderen
of kleinkinderen. Zo kan erfbelasting worden bespaard
in de toekomst of het eigenbijdrage plichtige vermogen
(Wet langdurige zorg) worden verlaagd met als gevolg
dat de eigen bijdrage in de zorgkosten worden verlaagd.
Maar ook zaken van niet financiële aard moeten worden geregeld. Te denken valt aan het begeleiden naar
een ziekenhuis en het voeren van gesprekken met medische hulpverleners. Aan een levenstestament wordt
dikwijls een ‘wilsverklaring’ vastgemaakt waarin u meer
specifiek uw wensen uit op medisch gebied. Heel vaak
komt daarin de verklaring voor dat u – bij uitzichtloos
lijden – geen levensverlengende technieken toegepast

wil zien. Denkt u daarbij aan non reanimatie. Bij opname in een ziekenhuis vraagt de medische hulpverlener
of de patiënt in een voorkomend geval gereanimeerd
moet worden. Kinderen of andere direct betrokkenen
(een nicht of neef) weten dan vaak niet hoe hun ouder
of oom of tante daarover heeft gedacht. Door middel
van deze verklaring in het levenstestament wordt dit
duidelijk.
U kunt zelf aangeven wanneer de vertrouwenspersoon
aan het werk gaat. Soms staat in een levenstestament
dat dit kan als een arts heeft verklaard dat u wilsonbekwaam bent. In andere gevallen staat er uitdrukkelijk
dat de vertrouwensman zelf mag beoordelen wanneer
u niet meer in staat bent uw wil te bepalen.
De basis is vertrouwen. U vertrouwt erop dat de opgenomen volmachten alleen worden gebruikt als dit echt
nodig is en de persoon aan wie u uw zaken toevertrouwt
moet integer zijn. Daarom wordt een levenstestament
ook veel besproken in bijzijn van alle kinderen en moet
de verhouding tussen u en de kinderen goed zijn.
Bij mensen met groot of complex vermogen is het belangrijk dat een toezichthouder wordt aangewezen.
Deze controleert of uw zaken goed worden behartigd
en of er geen sprake is van belangenverstrengeling.
U kunt ook twee vertrouwenspersonen aanwijzen. Bijvoorbeeld het ene kind kan alleen samen met het andere kind tekenen.
Het levenstestament voorkomt dat u, wanneer u uw
belangen niet meer kunt behartigen, door de rechter
onder curatele wordt gesteld of door de rechter een
beschermingsbewind wordt uitgesproken, met de benoeming van respectievelijk een curator of een bewindvoerder. De rechter doet dit alleen op basis van een
onderzoek en een medisch rapport.
Als het niet meer lukt om een levenstestament te
maken dan zijn deze wettelijke voorzieningen er,
maar deze zijn dan ook het enige alternatief.
De notaris informeert u over de mogelijkheden en geeft vervolgens advies hoe
u uw wensen kunt realiseren.
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INFORMATIE AANVRAGEN
	stuur mij het boekje/per mail “Gegevens en wensen betreffende mijn uitvaart”
	de kosten van een begrafenis / crematie
	een verzekering voor de kosten van een begrafenis / crematie

COLOFON
Mijn Hart & Ziel is een uitgave van
Mijnhart Uitvaartverzorging
Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek
Telefoon: 026 333 3029

	informatie over Stichting Mijnuitvaartfonds (depositofonds)
	ik geef de voorkeur aan een gesprek; belt u mij voor een afspraak
	inschrijving in het “Ledenregister” van Mijnhart Uitvaartverzorging
	andere inlichtingen n.l.

oplage: 28.000 exemplaren
Verspreiding: huis aan huis in de Gemeente
Renkum, Wageningen, Arnhem-noord
REDACTIE

De heer / mevrouw

Pieter Ploeg
Lydia Hendriksen

Adres

FOTOGRAFIE

Postcode		 Woonplaats

Jaro van Meerten
Berry de Reus

Telefoon nummer
BLADMANAGEMENT

E.F. Sloet van Oldruitenborgh

svp uitknippen en verzenden naar:

VORMGEVING & DRUK

Coers en Roest ontwerpers bno | drukkers
Arnhem

Mijnhart Uitvaartverzorging
Antwoordnummer 10, 6860 VB Oosterbeek

www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Postzegel niet nodig

© Copyright 2017
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Mijnhart Uitvaartverzorging en bij deze uitgave betrokken
redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen
informatie.

MIJNHART UITVAARTVERZORGING
UITVAARTVERZORGING
Utrechtseweg 220
6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026 333 30 29
Fax 026 334 00 08

Uitvaartcentrum
Heelsum
info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
Kamperdijklaan
6
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl
6866 BR Heelsum
Rouwcentra:
Oosterbeek
Wageningen
Telefoon:
(0317)
313Heelsum
727

Uitvaartcentrum
Oosterbeek
Utrechtseweg 220
6862 AZ Oosterbeek
Telefoon: (026) 333 30 29

Uitvaartcentrum
Wageningen
Generaal Foulkesweg 50
6703 BT Wageningen
Telefoon: (0317) 414 945

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl • www.mijnhartuitvaartverzorging.nl
24 uur bereikbaar (026) 333 30 29
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Al sinds jaar en dag
Ambassadeur van Peeze koffie

ALLES ONDER ÉÉN DAK
OP MOSCOWA

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
MOSCOWA

Moscowa (1873) is een echte Arnhemse begraafplaats en
crematorium en is behalve historisch ook echt van deze tijd.
Complete dienstverlening
Moscowa kan u alle zorgen uit handen
nemen. Voor de plechtigheid heeft Moscowa
twee prachtige aula’s. Beide hebben een
karakteristiek puntdak en een spectaculaire
glas in lood achterwand. Tijdens de plechtigheid kan alles worden ingevuld zoals u dat
wenst. De sprekers, beelden en muziek
kunt u altijd zelf bepalen. Na de plechtigheid
bieden wij uitgebreide cateringmogelijkheden
in onze sfeervolle condoleanceruimtes.
Een kopje koffie met iets zoets, maar het kan ook uitgebreider met
rijk belegde broodjes of soep. Of kiest u voor een van onze speciale
arrangementen? Niets is onmogelijk.
Gedenkpark
Wij adviseren families altijd om zelf een plek in het park uit te zoeken.
Één die aanspreekt, past bij de wensen. Moscowa heeft ook een speciale
urnentuin, met vaak kunstzinnige urnen. Wij adviseren u graag over alle
mogelijkheden voor gedenktekens en asbestemming. Na een afspraak in
onze toonzaal, waar u de verschillende urnen, monumenten, assieraden
en kunstvoorwerpen kunt zien, leiden wij
u graag rond door het park.
Theehuis Moscowa
In het gedenkpark ligt ook Theehuis
Moscowa. Hier kunt u dagelijks terecht voor
vragen over bijvoorbeeld de locatie van
een bepaald graf of het kopen van een
bloemetje. Ook kunt u iets eten en drinken.
Het Theehuis is zeven dagen per week
geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie: www.moscowa.nl

Waterbergseweg 18
6815 AP Arnhem
T 026 - 445 63 47
E info@moscowa.nl
www.moscowa.nl

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Begraafplaats & Crematorium
Moscowa maakt deel uit van
‘de Facultatieve Groep’.

"Met mijn hart & ziel ook
thuis in uw regio!"

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in Gelderland.

