
 

 

Voor aankondiging uitvaartbeurs 

“ Afscheid Dichtbij “ 
 

Puja Sonneveld (uitvaartfotografe) en Marjolein Akkermans (Ritueel begeleidster bij 
Afscheid) zijn voornemens om op 4 oktober a.s.  in samenwerking met Monuta 

uitvaartzorg, een uitvaartbeurs te organiseren:  
 

“ Afscheid Dichtbij “ 
 

Om meer openheid / bekendheid te geven aan de vele wijzen waarop een Afscheid vormgegeven kan 

worden organiseren de ondernemers een laagdrempelige uitvaartbeurs: gewoon in het oude Centrum van 

Houten; op het plein, dichtbij het winkelende publiek.  
 

Deze bijzondere uitvaartbeurs is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over alle mogelijkheden 

rondom uitvaart. Voor iedereen die in de verre of nabije toekomst keuzes hierover te maken heeft. Uitvaarten 

zijn persoonlijker geworden. Er is veel ruimte voor individuele wensen van de overledenen en nabestaanden. 

Een afscheid dichtbij. Maar nog lang niet iedereen weet wat alle mogelijkheden zijn. Met de beurs kan 

iedereen in Houten en omgeving kennis maken met de vele zelfstandigen die hier een goede bijdrage aan 

kunnen leveren. 

 

Puja Sonneveld, woonachtig in Houten, zegt daarover: Als fotografe in de uitvaart merk ik dat veel mensen 

nog niet bekend zijn met de mogelijkheid om een fotograaf in te huren of het nog wat onwennig vinden om 

de laatste reis vast te leggen. De ervaring leert dat de beelden heel erg kunnen helpen in het rouwproces. 

Met de uitvaartbeurs wil ik deze mogelijkheid meer aandacht geven’  

Marjolein Akkermans, woonachtig in Leusden voegt daar aan toe: Dat geldt ook voor mij als 

ritueelbegeleider. Ritueelbegeleider bij afscheid is een relatief nieuw vak; te vergelijken met een voorganger 

van de kerk of met een spreker van het humanistische verbond. We bereiden de inhoud van de 

afscheidsbijeenkomst voor met de betrokkenen. Je kunt mij en mijn collega’s ook vinden zonder tussenkomst 

van de uitvaartondernemer maar als je nog niet van ons bestaan weet kan je ons ook niet vinden.  

 

Vaak is de uitvaartondernemer als eerste aanwezig bij nabestaanden. Als je de wereld van afscheid nemen 

nog niet zo goed kent weet je nauwelijks waar te beginnen en is de uitvaartondernemer een belangrijke 

verwijzer. Maar je bent altijd vrij om ook zelf de kleine ondernemer uit de branche op te zoeken voor mooie 

herinneringen, duurzame kisten, passende rouwverwerking, muziek etc.  



 

 

Op de beurs staan grote en kleine ondernemers naast elkaar. We leggen momenteel de laatste hand aan een 

stoet van vervoersmiddelen die van het nieuwe centrum in Houten naar het oude dorp loopt. Er kunnen altijd 

vervoerders aan toegevoegd worden! Op het kleine dorp staan we rondom de muziektent waar 

uitvaartmuzikanten van zich kunnen laten horen en een DJ verzoeknummers uit de top 100 van de 

uitvaartmuziek draait. We staan tussen de wekelijkse bloemen-, groente en viskraam. Op zo’n manier zijn we 

makkelijk benaderbaar. Voor en in het uitvaartcentrum van Monuta, 2 minuten lopen van het oude 

dorpsplein, zullen ook diverse ondernemers staan, wordt in ieder geval een demonstratie steen graveren 

gegeven, zijn korte workshops of een lezing te volgen en is er een doorlopende filmvoorstelling.  

 

We menen met deze verschillende vormen de drempel te verlagen om kennis te nemen van al wat mogelijk is 

en dat je dat zelf en op elk moment van je leven kunt regelen.  

Het programma begint zich goed te vullen maar er kunnen altijd nog standhouders, workshopsleiders, 

musici, vervoerders en sprekers bij. Voor meer informatie en/of aanmelding:  

post@afscheid-dichtbij.nl of 06-27532869 
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