
  

HOE PERSOONLIJK 
MAG HET LAATSTE 
AFSCHEID ZIJN?

Afscheid nemen hoort bij het leven. We 

maken het dagelijks mee: een geliefde 

welterusten kussen, het voorbijgaan van 

seizoenen, iemand uitzwaaien die op reis 

gaat. Zo’n vaarwel ‘in het klein’ maakt 

al emoties los, maar daarop volgt de 

geruststelling van het (spoedige) weerzien. 

Anders wordt het bij een overlijden: dat 

afscheid is definitief. 



Zelfs na een ziekbed komt het sterven 

toch nog vaak onverwacht en kunnen de 

nabestaanden moeilijk bevatten dat ze hun 

partner, kind, ouder, broer, zus, vriend(in) of 

buurtgenoot niet meer zullen zien. Toch is de 

dood niet in alle opzichten een definitief einde. 

Al is het maar omdat de overledene voortleeft 

in de herinneringen van geliefden en bekenden. 

Zij weten hoe het was, toen dit moment nog 

oneindig ver weg leek en hun levens op wat 

voor manier ook verbonden waren. 

DE WEERSPIEGELING VAN EEN LEVEN

Een uitvaart maakt deel uit van het afscheid. 

Met de overledene nog een laatste keer in 

hun midden kijken de nabestaanden terug 

op zijn of haar leven en op de persoon 

zelf. Dat maakt een uitvaart per definitie 

persoonlijk. Waar in de ene familie tradities, 

zoals kaarsen branden en koorzang, de sfeer 

bepalen, houden andere nabestaanden het 

sober met een enkel veldboeket en een 

korte toespraak. 

Binnen de grenzen van de wet kan en 

mag veel. Er is dus alle ruimte voor eigen 

keuzes, voor een uitvaart die past bij hoe de 

overledene in het leven stond. 

Elk afscheid is 
de geboorte 
van de herinnering

”

”



VLAK NA HET OVERLIJDEN

In de dagen na een overlijden moet er veel 

worden geregeld. Toch kunt u, zeker als het 

sterven thuis gebeurt, de tijd nemen om stil 

te staan bij deze ingrijpende gebeurtenis. Juist 

nu de emoties zo intens zijn, kunt u elkaar 

steunen in het gedeelde verlies. 

Daarna komen er praktische vragen over de 

uitvaart. Bijvoorbeeld: kiest u voor begraven 

of cremeren? Is er een kist uitgezocht, wat 

komt er op de rouwkaart? Waar wilt u na 

de uitvaart samenkomen? Door deze vragen 

al voor het overlijden met uw dierbare te 

bespreken, wordt het makkelijker keuzes te 

maken die voor alle betrokkenen goed voelen. 

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Wilt u meer weten over de verzorging van 

een uitvaart? Neem gerust contact op voor 

een oriënterend gesprek, zonder enige 

verplichtingen. Voor directe hulp bij de 

begeleiding van een uitvaart kunt u mij dag 

en nacht bereiken.



  

YVONNE REICHRATH 
UITVAARTVERZORGER

Bloemendaalsestraatweg 49
2082 GB Santpoort-Zuid
+31 6 5202 1776
info@yvonnereichrath.nl 
www.yvonnereichrath.nl

  yvonnereichrath.nl
  Yvonne Reichrath Pr

od
uc

tie
 &

 d
es

ig
n:

 B
ee

-M
ed

ia
.n

l

WERKGEBIED

Mijn werkgebied omvat de gemeenten 

Bloemendaal, Velsen, Haarlem en Amsterdam. 

Voor uitvaarten in Den Haag en omgeving 

werk ik samen met twee ervaren collega’s in 

de uitvaartbranche.

OVER YVONNE

‘Na een carrière in het bedrijfsleven besloot ik mijn 

creatieve en communicatieve talenten anders in te zetten. 

Mensen bijstaan in een emotionele periode blijft iedere 

keer bijzonder. Mijn rol is een uitvaart te organiseren 

die past bij de wensen van de overledene en de 

nabestaanden. Dit vak gaat over zijn waar je nodig 

bent – op de achtergrond, maar wel regisserend – zodat 

alle betrokkenen het afscheid als waardevol ervaren.’

Yvonne Reichrath is gediplomeerd 
uitvaartbegeleider en -verzorger. 


