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Afscheidsdienst
Persoonlijk, betrokken, hoop- en troostvol
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Woord van medeleven
Ieder kind is uniek
Ieder mens is uniek
een unicum
een eenheid
ieder kind is een unieke wereld
ongeacht de duur van het leven
ongeacht leeftijd
ongeacht levensstijl
ongeacht status
ongeacht afkomst
ieder sterven is uniek
iedere dood
onzegbaar schokkend
ieder kind
ieder sterven
iedere dood
is onvergelijkbaar
jij mag ruimte vragen
aandacht
voor jouw unieke verhaal
dat is geen egoïsme
maar respect voor het unieke leven

Marinus van den Berg

Werkwijze
Na het overlijden (of eventueel voorafgaand)
neemt u contact op en gaan we in een gesprek
terugkijken op het leven van de overledene.
Wie was hij of zij, hoe heeft hij/zij geleefd en
wat heeft hij/zij betekend voor de
nabestaanden.
Hoe herinneren we ons de overledene.
We willen samen die herinneringen vorm geven in
een liturgie voor de afscheidsdienst, en eventueel
in een tekst die tijdens die dienst kan worden
uitgesproken.
We
-

maken afspraken over:
hoe we de dienst vorm gaan geven
muziek, of er gezongen moet worden
het gebruik van bijbelgedeelte(s) en
Bijbelvertaling en of er een meditatie moet
zijn.

We spreken samen over of er een “in memoriam”
wordt uitgesproken, door wie en in welke vorm.
Ook kunt u aangeven of er toespraken mogen
worden gehouden of bijdragen geleverd.
We maken afspraken over welk gedeelte van de
plechtigheid eventueel besloten is.
In geval van een begrafenis maken we ook
afspraken over de plechtigheid bij het graf. Gaat
de dienst hier verder of is dit een besloten deel
voor alleen familie.

Mocht dit in één gesprek niet lukken, dan plannen
we hiervoor een tweede gesprek.
Na dit gesprek werk ik alle afspraken uit in een
liturgie, die ter goedkeuring aan de nabestaanden
wordt voorgelegd.
Na goedkeuring gaat de liturgie naar de
uitvaartverzorger, die dit gewoonlijk uitwerkt in
een boekje ten behoeve van de plechtigheid.
Ik hou daarover contact met de uitvaartverzorger.
U zorgt zelf voor een locatie en indien nodig voor
een organist /pianist of andere muzikale
ondersteuning als dat gewenst is.
Uitvoering van de
uitvaartplechtigheid.
Ruim van tevoren zal ik aanwezig
zijn.
Uitvoering is zoals we van tevoren
samen hebben overlegd.
Na de uitvaart zal ik binnen 4
weken contact met u opnemen voor
een evaluatiegesprek.

Voorstellen
Ik ben Jan Hofman geboren op 23
februari 1953 en woon samen met
mijn vrouw in Assen.
In ons huwelijk werden we in 10
jaar tijd geconfronteerd met het
overlijden van ons dochtertje en
een broer en een zus.
Deze episode heeft ons verdriet
maar ook veel levenservaring gebracht. Dat heeft
mij gemotiveerd om dienstbaar te willen zijn aan
mensen met rouw en verdriet.
Tijdens mijn werkzaamheden als landelijk
voorlichter van een fonds wervende organisatie heb
ik een HBO theologie opleiding gevolgd en ben ik
enige jaren parttime voorganger geweest in een
gemeente.
Ook ben ik gediplomeerd life coach en ADR
gecertificeerd mediator en heb ik cursussen
gevolgd op het gebied van verlies- en
rouwpastoraat.
Mijn passie is met mensen op weg gaan,
verbindingen te zoeken en te leggen om in harmonie
te leven.
Dit is geworteld in mijn christelijke
levensovertuiging. Het verhaal van God die vanuit
liefde, ongeacht hun omstandigheden, omziet naar
mensen, naast hen wil staan en met hen op weg
gaat, motiveert en inspireert me.

Kosten:
Onze dienstverlening voor een afscheidsdienst
bestaat uit:
 Een voorgesprek (1-2 uur)
 Het schrijven van de afscheidsdienst, inclusief
afstemming met opdrachtgever (5 uur)
 Het uitvoeren van de afscheidsdienst (2 uur)
 Een nagesprek ( 1 uur)
Tarief van € 385,00 (excl. km. vergoeding €0,29 per
km )
Er bestaat een mogelijkheid, dat de kosten worden
betaald vanuit een uitvaartverzekering. Informeer bij
uw uitvaartverzorger .

Contactgegevens
U kunt mij het snelst bereiken via het telefoonnr.

06- 154 86 501

Via mail: info@eenheidgeeftkracht.nl
Adresgegevens etc.
Eenheid Geeft Kracht
Venestraat 222
9402 GT Assen

KvK 62689223,

BTWnr 68999240B01

