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I N F O R M A T I E M A P 
 

 

 
Hier vindt u informatie over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de 
uitvaart. Wij zullen u de benodigde informatie geven om u te ondersteunen bij de keuzes 
die u gaat maken. Het is niet mogelijk om alles te vertellen. Daarom hebben wij een 
digitale map gemaakt met informatie. U kunt deze doorlezen op een tijdstip dat het 
uitkomt en als u iets tegenkomt dat u aanspreekt kunt u dit gerust uitprinten en 
eventueel met ons bespreken. 
 
Kent u ons rouwcentrum Rehoboth in Leerdam?  
 
Is er een dierbare overleden, dan staan de nabestaanden voor enkele keuzes. 
Bijvoorbeeld: waar vindt de opbaring plaats en waar ontvangen we het rouwbezoek? 
Sommige mensen doen dit bij voorkeur thuis. Anderen kunnen of willen dat niet. Toch 
geven ook zij de voorkeur aan een huiselijke omgeving en aan een plek in de buurt. Ons 
rouwcentrum Rehoboth voldoet ruimschoots aan deze criteria. Het is gevestigd naast de 
begraafplaats, aan de Tiendweg in Leerdam. Als wij mensen ontvangen voor een gesprek 
zijn ze vaak verrast. Er zijn nog altijd mensen die denken dat een rouwcentrum per 
definitie kil en koud is. Niets is minder waar. Ons rouwcentrum in Leerdam is een plek 
die uitnodigt om wat langer te blijven, elkaar te steunen en het verdriet dragelijk te 
maken door het te delen. 
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Een rouwcentrum dat even goed het decor kan zijn voor een afscheid in kleinere kring 
als voor een ontvangst van grotere gezelschappen. 
 
Ook hebben wij een 24 uurs kamer waar veel mensen nog niet van op de hoogte zijn. Als 
wij mensen die ons rouwcentrum nog niet kennen er over vertellen, laten ze vaak 
doorschemeren 
dat ze het 
graag eens van 
binnen willen 
zien. Geen 
probleem! Als u 
ons belt of 
mailt, bent u 
welkom voor 
een rondleiding. 
Ook vertellen 
wij u graag over 
onze 
persoonlijke 
uitvaartzorg. 
Dit alles kost u 
niets en 
verplicht u tot 
niets. Dat is een service van Begrafenisonderneming "Leerdam en Omstreken".  
 
De zandloper, tijd die komt en gaat. 
 
We zeggen soms: de tijd glipt als zand tussen onze vingers door. Tijd is niet iets wat je 
vast kan houden. Het is net als het leven: gisteren was vandaag de toekomst . . . en 
morgen is vandaag het verleden.  

De zandloper is de verbeelding van: “Tijd die komt en gaat”. 
Ieder mens heeft zijn of haar eigen zandloper. We weten niet 
hoeveel tijd er nog zal komen, we weten wel hoeveel tijd er al is 
geweest. Is het belangrijk om te weten hoe onze zandloper er 
uitziet? Nee, het is veel belangrijker om te weten dat er een 
zandloper is.  
Dat we deel zijn van een geheel, dat we deel zijn van de tijd die 
komt en gaat, dat er voor ieder van ons een verleden was, een 
heden is en een toekomst zal komen.  
 
Tijd is ongrijpbaar. De zandloper symboliseert dit begrip en 
maakt het zichtbaar. Maar dan is het nog altijd een begrip 
waarvan we het begin en het einde niet kunnen zien. 
Zoals de tijd komt en gaat, komen en gaan ook de mensen in ons 
leven. 

Op de weg die wij gaan, komen we elkaar tegen. Met de een lopen we korte tijd mee, met 
de ander een groot deel van ons leven.  
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De mensen van vandaag zijn we morgen misschien weer uit het oog verloren. De mens die 
we morgen ontmoeten is vandaag nog een onbekende voor ons.  
 
Het zand in de zandloper beweegt, korrels gaan naar elkaar toe, ontmoeten elkaar en 
rollen weer van elkaar weg. Ontmoeten en afscheid nemen, telkens weer. Niets staat 
stil, wij niet, de tijd niet, de mensen om ons heen niet.  
De zandloper. . . tijd die komt en gaat, mensen die komen en gaan, een beweging die 
leven heet. 
 
Het voorgesprek 
 
Nadenken over het afscheid tijdens een voorgesprek .  
Doodgaan zou doodgewoon kunnen zijn, even veilig als geboren worden. Zo zou de dood 
bespreekbaar moeten zijn met je omgeving. Niet alleen wanneer je ziek of oud bent, 
maar juist als je nog fit bent. Steeds vaker denken mensen bij leven al na over hun dood 
en willen soms al kennismaken met diegene aan wie ze hun toekomstige uitvaart gaan 
toevertrouwen, al of niet gecombineerd met het vastleggen van hun eigen wensen met 
een wensenformulier en/of uitvaartcodicil.  
Zo'n gesprek kan nuttig zijn en soms ook rust geven, want niets is erger dan dat de 
nabestaanden naast het verdriet ook nog moeten gaan nadenken over wat de wensen van 
de overledene waren. Graag zijn wij bereid u vrijblijvend een inzicht te geven over de 
mogelijkheden die er op verschillende gebieden zijn. U kunt tijdens kantooruren altijd 
bellen voor een afspraak. Tel: 0345-619833  
 
Zorgen voor later: het uitvaartcodicil 
 
Veel mensen vinden dat er bij het regelen van een uitvaart veel komt kijken. Er komen 
veel vragen op hen af en er moeten veel beslissingen genomen worden op een moment 
dat ze vol zitten met emoties. Bovendien is de periode tussen het overlijden en de 
uitvaart kort. Té kort vaak om rustig over zaken na te denken. Om die reden geven wij 
een uitvaartcodicil uit. Een handzaam boekje waarin u kunt vastleggen hoe u wilt dat uw 
uitvaart geregeld wordt.  
 
Wij raden u aan om dit boekje te gebruiken en bieden aan om een afspraak met u te 
maken om het samen in te vullen. Zo krijgt u direct de gelegenheid om te overleggen 
over de mogelijkheden en uw specifieke wensen kenbaar te maken.  Bovendien kunnen we 
u een indicatie geven van de kosten, waardoor u ook op dit punt kunt zorgen voor uw 
nabestaanden. Een kopie van het boekje wordt vervolgens bij ons opgeslagen, zodat de 
uitvaartonderneming bij het melden van een overlijden direct over de gegevens kan 
beschikken. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen wijzigingen meer plaats kunnen 
vinden.  De laatste jaren is er veel veranderd als het gaat om de mogelijkheden rond een 
afscheid. Dat zal ook de komende jaren blijven gebeuren. En ook uw ideeën veranderen 
misschien in de loop van de jaren. Daarom kunt u ten allen tijde wijzigingen aanbrengen 
in uw codicil.  
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Opbaring  
 
In Leerdam beschikken wij over een eigen rouwcentrum met de nodige faciliteiten. Ook 
hier kan uw dierbare worden opgebaard en kunt u altijd een afspraak maken voor een 
rouwbezoek.  
 
Voor meer informatie over rouwcentrum Rehoboth in Leerdam bel 0345-619833. 
 
24-uurs familiekamer 
 
De LBV Uitvaartgroep beschikt over een eigen sfeervolle 24-uurs familiekamer 
geschakeld aan rouwcentrum Rehoboth, Tiendweg 118 te Leerdam. Familieleden kunnen 
via een eigen ingang, in volstrekte privacy, bij hun dierbare zijn tot op de dag van de 
uitvaart zonder hiervoor per bezoek een afspraak te hoeven maken. De ruimte is 
sfeervol ingericht en voorzien van een kleine keuken, een eettafel met stoelen, een 
zitbank, een koelkast en koffie- en theefaciliteiten.  
 
Doel van de 24-uurs familiekamer is om 
nabestaanden een plek te bieden 
waar in een ongedwongen sfeer 
afscheid genomen kan worden 
van een dierbare. De ruimte 
is ook beschikbaar als de 
uitvaart door een andere 
uitvaartondernemer wordt 
geregeld.  
Voor beschikbaarheid kan er 
contact worden opgenomen met de 
LBV Uitvaartgroep, 0345-619833. 
 
Thuisopbaring  
 
Regelmatig wordt een overledene thuis opgebaard. Dit is een vertrouwde plek voor alle 
betrokkenen. Het is dan mogelijk om, wanneer daar behoefte aan is, bij de overledene te 
zijn. Een geschikte plek hiervoor kan de huiskamer, de hobbykamer, de serre of zelfs de 
schuur zijn. Om die reden kan er gekozen worden voor een thuisopbaring. Als er geen 
aparte kamer is waar de overledene kan worden opgebaard, kunnen er kamerschermen 
worden geplaatst, zodat er toch een afgescheiden ruimte ontstaat. Ook hoeft de 
overledene niet in zijn of haar eigen huis te worden opgebaard. Dit kan ook op de eigen 
kamer in een zorgcentrum of bij een familielid die bijvoorbeeld meer ruimte heeft. 
 
De overledene kan op diverse manieren opgebaard worden: op een bed, op een 
opbaarplank of in de kist. Bij de opbaring wordt gebruik gemaakt van een koeling. Deze 
wordt in bed of onder de plank of kist geplaatst.  
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Zeg het met bloemen 
 
Bloemen hebben een speciale betekenis voor 
mensen. De één heeft een voorkeur voor rozen, 
de ander heeft liever een veldboeket, maar voor 
bijna iedereen geldt: met bloemen geef je een 
boodschap, soms nog indringender dan met 
woorden. Dit is van toepassing bij iedere 
gelegenheid, ook bij een uitvaart.  
Bloemen kunnen troost en liefde geven bij een 
uitvaart. Vooral als er aandacht is voor de 
symboliek van de verschillende soorten en 
kleuren.  
Misschien wilt u juist geen bloemen. Dan is het 
goed om dit op de kaart te zetten zodat de 
gasten weten wat uw wensen zijn. U voorkomt hiermee niet dat iemand toch een bloem 
meeneemt, bijvoorbeeld omdat dit zijn/haar manier is om afscheid te nemen. 
 
We hebben een boekje met daarin een aantal voorbeelden, zodat u kunt zien waar u voor 
kiest. Ook in financieel opzicht, want de prijzen zijn vermeld.  
Wij zorgen voor de bestelling van het bloemstuk en eventuele linten, zodat u hier geen 
omkijken meer naar heeft.  Ook zorgen wij ervoor dat de bloemen er tot en met de 
uitvaart uitstekend uitzien. 
 
Klein buffet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een uitvaart is een gelegenheid waarmee een periode wordt afgesloten. Na afloop van de 
begrafenis of crematie is er tijd om met elkaar te praten. Natuurlijk hoort daar een 
kopje thee of koffie bij. De catering van deze bijeenkomst kunt u ook uitbreiden. 
Bijvoorbeeld door iets te eten aan te bieden in de vorm van een klein buffet.  
De mogelijkheden hiervoor zijn legio: een kopje soep, salades, salades, een broodje. . . . 
Misschien was uw dierbare een groot liefhebber van een broodje haring en vindt u het 
een gepast gebaar om dit na afloop van de uitvaart aan te bieden aan uw gasten. De 
keuze is aan u. Wij verzorgen de catering geheel naar uw wens in samenwerking met De 
Schildkamp te Asperen. 
 



Postadres: Postbus 319, 4140 AH Leerdam
Bezoekadres: Tiendweg 118, 4142 EN Leerdam

0345 619 833
info@lbv-uitvaarten.nl
www.lbv-uitvaarten.nl

6 
 

Laatste zorg 
 
De medewerkers van de LBV Uitvaartgroep verzorgen overledenen in ons rouwcentrum 
Rehoboth, maar ook bij de mensen thuis, op elk gewenst moment en nemen daarvoor alle 
tijd die nodig is. “De thuisverzorging vraagt om een andere aanpak”. “Er is veel meer 
direct contact en overleg met de nabestaanden. Mensen willen hun verhaal kwijt. Dat is 
iets dat mensen in hun vertrouwde omgeving nu eenmaal makkelijker doen. En dat is 
soms best emotioneel. 
Onze medewerkers zijn ervaren in de omgang met nabestaanden en het respectvol 
verzorgen van een overledene. De nabestaanden kunnen erbij zijn terwijl wij hun 
dierbare verzorgen. We leggen stapsgewijs uit wat we doen en desgewenst kan men zelf 
ook helpen. Het is een belangrijke stap in de rouwverwerking als een overledene er ’goed’ 
uit ziet.  
 
Uw uitvaart: tot in de puntjes geregeld 
 
Al snel na een overlijden worden de grote lijnen voor de uitvaart vastgelegd. Maar er 
zijn ook nog veel details die pas in de dagen erna besproken worden. Denk bijvoorbeeld 
aan de indeling van de plechtigheid, de volgorde van de stoet bij het verlaten van de 
begraafplaats of de aula van het crematorium, het moment waarop de kist gesloten 
wordt en wie daar bij zijn, het aantal stoelen dat voor u gereserveerd moet worden en 
zo voorts. Ook deze details zijn belangrijk en verdienen zorg en aandacht. De familie 
bepaalt hoe de uitvaart zal verlopen. Om hen hierbij te helpen hebben wij de vragen die 
vaak voorkomen voor u op een rij gezet. Natuurlijk is dit geen standaard vragenlijst, de 
uitvaartleider zal u een overzicht geven met de aandachtspunten die in uw specifieke 
situatie van belang zijn. Dit document kunt u gebruiken om met elkaar te bespreken hoe 
u wilt dat de uitvaart verloopt. De uiteindelijke afspraken worden vastgelegd, zodat ook 
de nabestaanden die niet bij het gesprek met de uitvaartleider aanwezig waren hiervan 
de hoogte gebracht kunnen worden. 
 
De afscheidsplechtigheid 
Naast een kerkdienst of een plechtigheid in een rouwcentrum, of in een zelfgekozen 
locatie is er ook de mogelijkheid om het afscheid een wat informele vorm te geven. 
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Ook daar is de 
mogelijkheid om 
tijdens het 
samenzijn op 
bepaalde 
momenten een 

spreker te laten speechen, een presentatie te tonen, of muziek te luisteren en 
vervolgens weer ‘gewoon’ verder bij te praten met de andere gasten. Door op deze 
manier het formele en het informele af te wisselen ontstaat een heel bijzondere sfeer. 
Ook kleine, symbolische handelingen kunnen een plaats krijgen tijdens de plechtigheid: 
de kleinkinderen die een kaarsje bij opa aansteken of een tekening bij hem neerleggen 
en allemaal iets vertellen over waarom opa voor hun bijzonder was. Kinderen die allemaal 
een lint aan de kist van hun moeder knopen, om zo hun verbondenheid met haar te 
symboliseren. Er zijn ook speciale kaarten waar kinderen een tekening op kunnen maken 
en die tijdens de plechtigheid als kaarshouder gebruikt kunnen worden. 
 
Livestream 
 
Soms is het essentieel dat beeld en geluid versterkt of overgebracht worden om familie 
en belangstellenden alles te kunnen laten meebeleven. Juist voor diegene die niet bij het 
afscheid kunnen zijn hebben wij passende oplossingen, waaronder een geheel draadloze 
beveiligde 'livestream' beeldverbinding via internet. 
Denk bijvoorbeeld aan familie of vrienden die in het buitenland wonen en niet de 
mogelijkheid of de middelen hebben om naar het afscheid te komen. Voor onze 
beveiligde livestream uitzending is slechts een internetverbinding nodig en een 
apparaat* waarop dit te volgen is. 
 
N.B. Van een beveiligde livestream uitzending blijft niets achter op internet, er worden 
ook beslist geen beelden online gezet. Alleen belangstellenden die de toegangscode 
hebben ontvangen kunnen de uitzending volgen. Wilt u eventueel lokaal opgenomen 
beelden later op USB stick ontvangen, dan kunnen we daar een nadere afspraak over 
maken. 
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Afhankelijk van uw situatie en wensen kunnen wij de volgende oplossingen 
aanbieden: 
✓Livestream uitzending via internet; of, 
✓Geluidsversterking en/of videopresentatie op een lokatie, 
✓Directe beeldverbinding en schermpresentatie op korte afstand binnen een lokatie, 
✓Directe beeldverbinding en schermpresentatie tussen 2 locaties (ook op grote afstand 
binnen Nederland) 
 
Welk apparaat heb ik nodig en hoe snel moet mijn internetverbinding voor een 
livestream zijn? 
Een livestream is te volgen op elk apparaat met internetverbinding zoals; een PC, laptop, 
tablet, mobiele telefoon, of zelfs op een moderne televisie. Hoe snel de internet 
verbinding daadwerkelijk is heeft slechts invloed op de beeldkwaliteit. 
 
Herinneringstafel 
 
Op een herinneringstafel kunt u alles laten zien wat een rol gespeeld heeft in het leven 
van de overledene, de foto’s van de kleinkinderen, de zelfgemaakte quilt, het kastje van 
de timmerman, het puzzelboekje met de pen, de sjaal die altijd gedragen werd enz. 
Deze tafels worden op die manier echt een bron van herkenning. 
 
De invulling van een plechtigheid 
 
Lang niet iedereen voelt zich nog betrokken bij een kerkgemeenschap. Dat heeft ook 
gevolgen voor de invulling van een uitvaart. Waar vroeger de dominee of pastoor 
voorging in de dienst, wordt nu gezocht naar andere manieren om hier invulling aan te 
geven. In zo’n situatie wordt al snel de vraag gesteld: wie gaat er spreken? En de 
tweede vraag is natuurlijk: wat wordt er gezegd. Een beschrijving van iemands leven? 
Een overdenking? Een gedicht?  
De uitvaartleider zal u ook in dit opzicht begeleiden. Hij/zij zal vanaf de eerste dag met 
u overleggen over de inhoud van de plechtigheid en u hierin adviseren.  
 
Veel mensen hebben het idee dat de uitvaartleider de rol van de voorganger 
automatisch overneemt, maar dat is niet het geval. De invulling van een uitvaart is in de 
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de familie. Misschien kunnen kinderen en 
kleinkinderen hierin een rol vervullen, of een goede vriend of vriendin.  
 
De tijd tussen het overlijden en de uitvaart is kort. Door vanaf het eerste moment 
bezig te zijn met de invulling van de plechtigheid is het mogelijk daar een persoonlijk 
tintje aan te geven.  Zo wordt het een bijeenkomst waarin de overledene herkend en 
herinnerd wordt op een manier die zowel bij hem of haar als bij de nabestaanden past. 
 
Gedenken en afscheid nemen op uw manier 
 
De manier waarop een uitvaart geregeld werd lag in het verleden min of meer vast.  
Een bijeenkomst voorafgaand aan de crematie of begrafenis, soms een aparte avond om 
afscheid te nemen en de familie te condoleren. Misschien is dit voor u niet de manier die 
het meest bij u past.  



Postadres: Postbus 319, 4140 AH Leerdam
Bezoekadres: Tiendweg 118, 4142 EN Leerdam

0345 619 833
info@lbv-uitvaarten.nl
www.lbv-uitvaarten.nl

9 
 

 
Het is ook mogelijk om het moment van gedenken op een ander tijdstip te houden. De 
dag voor de uitvaart bijvoorbeeld. Deze bijeenkomst kunt u dan naar eigen wens invullen.  
Een besloten bijeenkomst voor alleen familie en goede vrienden? Of juist iedereen 
uitnodigen voor de plechtigheid en de begrafenis of crematie in besloten kring houden? 
De invulling van zo’n bijeenkomst is volledig vrij. U kunt zoeken naar de aspecten die het 
best bij uw dierbare en bij u passen 
Luisteren naar muziek? Zelf muziek maken en het lied nog eens zingen waar hij/zij zo 
van hield?  Kijken naar foto’s of videobeelden? Voorlezen uit zijn of haar favoriete 
boek? Dia’s vertonen van vroeger? Kleinkinderen hun verhaal laten vertellen?  
U kunt er een formele bijeenkomst van maken of juist meer een ongedwongen samenzijn 
door met elkaar rond de overledene plaats te nemen en herinneringen ophalen. Een kopje 
koffie drinken erbij, of misschien een glas wijn, om er samen  van te genieten, zoals uw 
dierbare in zijn of haar leven ook gedaan heeft.  
Deze opsomming is bedoeld om u op ideeën te brengen. Om u uit te nodigen na te denken 
over de manier waarop u afscheid wilt nemen. Zonder vooraf  belemmerd te worden door 
het beeld van hoe u het gewend bent. Het belangrijkste is dat het een mogelijkheid is 
om te gedenken op uw manier en in de stijl die past bij uw dierbare.  
 
Foto’s, video en geluid 
 
Veel gebeurtenissen in ons leven worden op foto’s en video vastgelegd, zoals de 
geboorte, de eerste stapjes, verjaardagen of een huwelijk. Maar bij de dood houdt dit 
op. Er worden maar zelden foto’s gemaakt bij 
een begrafenis of crematieplechtigheid. Als 
het gebeurt zijn mensen er wel heel blij mee. 
Tijdens de uitvaart zelf bent u door de 
emoties soms niet in staat om alles goed in u 
op te nemen en dan is het prettig als er een 
film is of een fotoalbum waar u alles in 
terug kunt zien. Als er jonge kinderen 
achterblijven is het zelfs aan te bevelen 
om alles vast te leggen, omdat zij er dan 
jaren later nog naar kunnen kijken. 
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Foto’s en film presenteren 
 
Wellicht wilt u de vastgelegde momenten van het leven van uw dierbare met meerdere 
mensen delen. Denk hierbij aan het trouwen, het spelen met de kleinkinderen of beelden                       

van een fijne vakantie. Dit kan met foto’s en 
filmpjes.  
Er zijn in de periode na het overlijden 
diverse momenten waarop u dit zou kunnen 
doen. Dit kan natuurlijk gewoon bij u thuis 
aan de keukentafel op een moment dat dit 
voor u goed voelt. U kunt er ook voor kiezen 
om tijdens de condoleance of het afscheid 
foto’s of filmbeelden te delen met de 
gasten. Bij een fotopresentatie 

(powerpoint) kan toepasselijke muziek gemonteerd worden. En een presentatie 
hoeft natuurlijk niet altijd via een (groot) scherm gepresenteerd te worden; het 
kan ook tijdens de condoleance op een laptop, zodat iedereen een eigen moment 
kan kiezen om de foto’s te bekijken. 
 
Livemuziek 
 
Livemuziek kan op veel momenten tijdens een afscheid gebruikt worden. Het meest 
gebruikte is natuurlijk het orgel in de kerk. Maar eigenlijk kan vrijwel ieder instrument 
gebruikt worden om een uitvaart een persoonlijk karakter te geven. Laatst speelde de 
oudste kleinzoon tijdens het afscheid nog één keer piano voor zijn opa. Dat was heel 
ontroerend en de kleinzoon vond het prachtig om te doen. 
 
Een moment van troost en bezinning 
 
Waar woorden eindigen, begint muziek......, zo luidt het gezegde. 
Muziek en zang spelen dan ook een belangrijke rol bij momenten in het leven waarop 
woorden ons te kort schieten, zoals bij het verlies van een geliefde. 
De zeer intieme en ontroerende klanken van een instrument of gezongen lied, zorgen 
voor een uitermate smaakvolle en troostrijke omlijsting van het moment van afscheid.  
 
Aan het graf  
 
Ook bij het graf zijn er veel mogelijkheden om het afscheid een persoonlijke invulling te 
geven. In onze omgeving is het gebruikelijk de kist met de overledene in het graf te 
laten dalen met behulp van een lift. Het is ook altijd mogelijk dat de nabestaanden dit 
zelf doen met touwen. Dit kan degenen die achterblijven het gevoel geven dat zij tot 
het laatste toe alles gedaan hebben wat ze konden doen voor hun geliefde.  
Als de kist gedaald is, is het mogelijk om de gasten een schepje zand of een handje 
bloemblaadjes in het graf te laten gooien. Dit als symbool van het definitieve afscheid 
van de overledene. Maar ook het loslaten van duiven kunnen het afscheid symboliseren. 
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Tekstschrijvers 
 
Tekstschrijvers kunnen u helpen bij het op papier zetten van het levensverhaal van de 
overledene. Dan kunt u het verhaal zelf voorlezen of door een familielid, vriend of de 
tekstschrijver laten voorlezen. Een tekstschrijver komt bij u langs om kennis te maken 
en om met u te praten over uw dierbare. Zo komt hij of zij aan de informatie die nodig 
is om het levensverhaal te vertellen.  
 
Dragen met stijl: zwarte of grijze jassen? 
 
Al eeuwenlang kennen we het beeld van dragers: vier of zes mannen in het zwart die de 
kist met de overledene naar de begraafplaats dragen. “Zwarte kraaien” werden ze soms 
genoemd. Dit taalgebruik heeft een weinig positieve klank, terwijl het toch gaat om een 
taak die met stijl en zorgvuldig uitgevoerd dient te worden: het dragen van een 
overledene naar zijn of haar laatste rustplaats. 
 
Vroeger waren het vaak de buren die dit deden. Tegenwoordig verzorgt de 
uitvaartonderneming ook dit deel van de uitvaart en worden er via hen zes dragers 

ingeschakeld. De een vindt het beeld van 
zes mannen in het zwart stijlvol, de ander 
vindt het somber en te zwaar door de 
zwarte kledij. 
Om die reden bieden wij een 
keuzemogelijkheid. Allereerst kunt u 
kiezen tussen mannelijke of vrouwelijke 
dragers. Ook de kleding wordt aangepast 
aan uw wensen.  
 
 

Vergeet-mij-niet 
 
Er zijn maar weinig mensen die niet geassocieerd wensen te worden met de natuur en in 

het bijzonder met bloemen. Wij kunnen u verschillende 
soorten bloemenzaad, verpakt in een stemmige 
verpakking aanbieden om mee te geven na afloop van 
een uitvaart of te versturen samen met een 
bedankkaartje. Een herinnering in de vorm van zaad 
waar kleine plantjes uit groeien en vervolgens de 
kleurenpracht van de bloemen.  
Dankzij een verpakking die de kiemkracht beschermt 
kunt u ze minimaal twee jaar bewaren.  
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Gedenktekens 
 
Gedenktekens zijn een blijvend monument. 
 
Er zijn zeer veel mogelijkheden om op het graf van uw dierbare een passend monument 
te laten plaatsen. Wij werken nauw samen met een steenhouwer die gespecialiseerd is in 
het vervaardigen en plaatsen van monumenten. Zij zorgen voor een passend 
gedenkteken, gemaakt naar uw wens.  
 
Speciaalzaken op dit gebied hebben een grote sortering van meer dan 40 soorten 
natuursteen. Tevens kunt u een keuze maken uit een groot aantal modellen.  
U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan één van de vestigingen.  
Zij hebben een deel van hun collectie in en rond hun showroom opgesteld,  
waardoor u een goed beeld krijgt van de mogelijkheden.  
 
Wat er wel en niet op het graf mag komen is per gemeente – en soms per begraafplaats 
– verschillend. Op een natuurbegraafplaats is het niet de bedoeling dat er een grote 
stenen zerk geplaatst wordt. Hier is het gewenst dat het monumentje in harmonie met 
de omgeving is. U moet altijd een vergunning bij de gemeente aanvragen voor het 

plaatsen van bijvoorbeeld 
een steen. Hierbij krijgt u 
dan ook de voorwaarden 
waaraan het gedenkteken 
moet voldoen. Meestal zal 
de steenhouwer deze 
vergunning voor u 
verzorgen. 
 
Wilt u meer weten? Wij 
adviseren u graag!  
 
Tijdelijke 
grafmarkering 
 
Na afloop van de 
begrafenisplechtigheid 

wordt een graf gesloten en worden de eventuele bloemen op het graf gelegd. Nadat de 
bloemen opgeruimd zijn is de plek vaak kaal en leeg. Het 
duurt dan nog enkele maanden voordat het definitieve 
grafmonument geplaatst wordt. De tijdelijke 
grafmarkering is bedoeld om in deze periode het graf voor 
u en andere bezoekers aan te kleden en herkenbaar te 
maken.  
 
De tijdelijke grafmarkering is een plaatje op A5 formaat 
waarop de naam, geboortedatum en sterfdatum van de 
overledene vermeld zijn. Dit plaatje wordt op een 
standaard gemonteerd.  
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U kunt kiezen uit diverse kleurcombinaties. Ook kunt u kiezen voor een glazen 
grafmarker. Via uw uitvaartleider kunt u deze plaat bestellen.  
 
Rouwvervoer 
 
Voor het vervoer van uw dierbare zijn vele mogelijkheden. Er zijn geen speciale regels. 
Het mag in uw eigen auto als deze daar groot genoeg voor is. Maar er kan ook gekozen 

worden voor een manier die echt past bij de overledene. 
Rouwauto, merken en kleuren. Traditioneel is een rouwauto 
zwart.  
Tegenwoordig wordt steeds 
vaker gekozen voor wit, 
zilver- of donkergrijs.  

De kosten hangen samen met 
de kleur. Een zwarte 
rouwauto heeft een 
standaardtarief, voor een 
andere kleur komt daar een 
toeslag bij. 

 
 
Uitvaartbus   
De laatste jaren wordt de roep om een persoonlijker invulling van de uitvaart sterker. 

De uitvaartbus lijkt goed aan te sluiten bij deze ontwikkeling. Een uitvaartbus is een bus 
waarin zowel de kist met de overledene staat, als ook de nabestaanden plaats kunnen 
nemen. Dit geeft een groot gevoel van saamhorigheid. Met elkaar brengt u uw dierbare 
naar de begraafplaats of het crematorium. En ook na afloop rijdt de familie met elkaar 
naar huis. Wij horen vaak dat dit zeer bijzonder is en het gevoel van ‘samen alles doen’ 
vergroot 
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Ook kan het met elkaar samen zijn in de bus heel troostend werken. Je kunt in 
familiesfeer herinneringen ophalen, soms met een traan, maar ook met een lach. Juist 
die intieme en ongedwongen sfeer van de uitvaartbus maakt dit soort bijzondere 
ervaringen mogelijk. 
 
Faciliteiten: 15 zitplaatsen, goed toegankelijk, ook voor ouderen en minder validen. 
 
Vervoeren met stijl: het gebruik van een rouwkoets 
 
Een uitvaart wordt meer en meer een bijeenkomst met een eigen stijl. Daar hoort ook 
het vervoer bij. Een bijzondere manier om uw dierbare naar zijn of haar laatste 
rustplaats te brengen is het vervoer per rouwkoets. Deze koets wordt getrokken door  

 
twee of vier paarden. Zowel de koets als de paarden zijn aangekleed met grijze of 
zwarte kleden. Het spreekt voor zich dat de koetsier in dezelfde stijl gekleed is. 
Kortom: een stijlvol geheel waarmee u op bijzondere wijze afscheid neemt van uw 
dierbare.  
 
Sieraden waarmee uw een tastbare herinnering aan uw dierbare 
altijd bij u draagt! 
 
Een overleden dierbare draagt u natuurlijk altijd mee in uw hart. Om toch iets 
tastbaars mee te dragen kunt u er voor kiezen om een sieraad te laten maken, met 
daarin bijvoorbeeld een lokje haar, as of een vingerafdruk verwerkt. 
 
Na een crematie is er vaak behoefte aan een mogelijkheid tot nagedachtenis.  
Een hanger in de vorm van een medaillon, een as-ring of een mini-urn biedt de 
mogelijkheid tot een bijzondere en tastbare herinnering aan de overledene.  
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In zowel medaillon, as-ring als mini-urn kan een kleine hoeveelheid as van de overledene 
worden bewaard. Er zijn ook medaillons waarin een foto of een haarlok verwerkt kunnen 
worden.  Na een professionele verzegeling heeft u zo een eeuwig aandenken aan uw 
dierbare. Alle modellen zijn ontworpen en 
met de hand gemaakt door ervaren 
edelsmeden. Bij deze nagedachtenis-
sierraden is gekozen voor vormen met 
een duidelijke betekenis die door hun 
eenvoud en afwerking een bijzondere 
uitstraling krijgen. De sierraden zijn 
verkrijgbaar in diverse modellen, 
glanzend of gematteerd in zowel 
zilver als goud. Al eeuwen worden goud en 
zilver geprezen om hun edele kwaliteiten en gebruikt voor het vervaardigen van 
sieraden. Het aanbrengen van een kleine inscriptie behoort bij een aantal modellen tot 
de mogelijkheden.  
 
Wilt u een deel van de as bij u houden, en een speciaal plaatsje geven in uw huis, dan zijn 
daarvoor mini-urnen verkrijgbaar. Ook dit zijn door hun vormgeving en uitvoering stuk 
voor stuk sierraden die een blijvend aandenken kunnen vormen.  
 
Meer informatie over deze en andere modellen gedenksieraden kunt u krijgen via de 
administratief medewerker van onze onderneming.  
 
De Vingerafdruksieraad 
 
Een vingerafdruk met zijn eigen lijnen en vormen, is voor ieder persoon uniek, dat weten 
we allemaal. We bieden u de mogelijkheid om de vingerafdruk van uw dierbare te laten 
vastleggen in een hanger van goud of zilver.  
 
Er wordt in overleg met de nabestaanden een 
afdruk van de vinger van gemaakt, die gebruikt 
kan worden om het sieraad te vervaardigen.  
Met dit sieraad heeft u een unieke herinnering 
voor het leven.  
 
 
 
Crematoria 
 
Als u kiest voor een crematie bent u vrij in de keuze van een crematorium. Er zijn geen 
regels over de afstand tot een crematorium o.i.d. Het is natuurlijk ook mogelijk om een 
hele andere locatie te kiezen (voorbeeld ons rouwcentrum  Rehoboth of een restaurant) 
om daar de dienst te houden en dan later in besloten kring naar het crematorium te 
gaan. Daar is het niet verplicht om gebruik van de aula te maken. Enkele crematoria die 
redelijk dicht bij Leerdam liggen staan hieronder. 
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Crematorium Noorderveld in Nieuwegein  
 
Dit crematorium is het meest bezochte crematorium in onze regio. Het valt onder 
Monuta en heeft 2 aula’s, de grote aula heeft ruimte voor 140 personen. De kleine aula is 
bedoelt voor een intiem afscheid, tot maximaal 15 personen. Het is hier tegenwoordig 
ook mogelijk om op zondag een afscheid te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Crematorium Daelwijck in Utrecht Aan de noordzijde van de stad Utrecht, in een mooi 
aangelegd groen park met een vijver en fontein, ligt Yarden Crematorium Daelwijck. Het 
gebouw kenmerkt zich door zijn moderne en warme uitstraling. 
 
Er zijn 2 aula’s beschikbaar, Aula 1 heeft 240 zitplaatsen en aula 2 60. 
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Crematorium de Linge in Tiel  
 
Sinds juni 2015 is er ook in Tiel 
een crematorium: de Linge. Het 
crematorium heeft een 
kleurrijke inrichting. In de aula 
zijn 125 zitplaatsen en 125 
staplaatsen. 
 
 
 
Asbestemmingen  
 
In Nederland is het wettelijk verplicht dat de as van een overledene na de crematie 
minimaal een maand wordt bewaard in het crematorium. In deze tijd kunt u bedenken 
welke bestemming u de as wilt geven. Als deze periode te kort is om een definitieve 
keuze te maken kan de as nog langer bewaard worden in het crematorium of 
bijvoorbeeld in een asbus mee naar huis genomen worden. 
Voor nabestaanden die door alle emotie nog geen beslissing kunnen nemen over de 
asbestemming bieden wij de mogelijkheid de urn met de as bij te laten zetten in de 
Algemene Nis van het crematorium. Dit kan gedurende een half jaar kosteloos, zodat 
nabestaanden tijd hebben hierover na te denken. De Algemene nis is niet toegankelijk 
voor publiek.  
 
Wat u kunt doen met de as 
 
Er moet een keuze maken om de as te verstrooien of te bewaren. Voor beiden zijn  
verschillende mogelijkheden. U kunt dus een manier kiezen die bij uw dierbare past. 
Wanneer u ergens as verstrooit moet u daarvoor wel toestemming van de 
(grond)eigenaar hebben. Het moment van verstrooiing kan in familiekring gebeuren en 
weer een mooie herinnering toevoegen aan het afscheid.  
Voor het bewaren van de as zijn er diverse mogelijkheden:  
. begraven in een (urnen)graf of bijzetten in een bestaand graf  
. een boom laten groeien die gevoed wordt door de voedingsstoffen uit de as  
. een deel laten verwerken in een sieraad  
. bijzetten in een urnenmuur  
. in de verf voor een schilderij laten doen  
. in een glazen voorwerp laten opnemen  
. verstrooien 
. plaatsen in het Columbarium  
 
 
Verstrooing 
De verstrooiing van de as van de overledene kan plaatsvinden op het terrein van het 
crematorium, op het strooiveld van een begraafplaats, op andere terreinen of op zee 
met een schip of een vliegtuig. Nabestaanden kunnen de verstrooiing bijwonen of een 
bericht ontvangen over het tijdstip van de verstrooiing.  
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Columbarium of urnennis 
Het columbarium in Leerdam is een besloten ruimte  op de begraafplaats waarin urnen 
met as van overledenen worden bijgezet. De urnen staan niet in nissen, maar op glazen 
platen in rijen naast en boven elkaar. Op veel andere begraafplaatsen zijn urnennissen, 
zuilen of muren met ruimtes waarin plaats is voor één of twee urnen.  
Zowel het columbarium als de urnennissen zijn dagelijks toegankelijk om de overledene 
te gedenken. Meestal is er (beperkte) ruimte om een bloemetje of andere persoonlijke 
spulletjes een plaats te geven.  
 
Bijzetting 
De urn kan worden bijgezet in een urnengraf op een begraafplaats. Dit graf wordt voor 
een bepaalde periode gehuurd. De mogelijkheden verschillen per begraafplaats.  
 
Urn thuis 
Het is mogelijk om de urn met de as mee naar huis te nemen voor bijzetting binnen het 
woonhuis. In het crematorium wordt de as in een standaard urn verzameld. Voor het 
plaatsen van een urn in een columbarium, urnennis of thuis zijn speciale urnen te koop in 
diverse materialen en modellen. Ook hierin kunnen wij u adviseren. 
 
Uw liefste foto in glas vereeuwigd. 
 
Wilt u meer dan een foto in een lijstje? Het is ook mogelijk door lasertechnieken een 
foto in glaskristal te laseren. Het resultaat is een mooi, stijlvol object van glaskristal 
met de beeltenis in het hart van het glas.  

  Praktisch iedere foto is bruikbaar 
hiervoor: zwart-wit, kleur en digitaal. Het 
beste resultaat wordt verkregen door 
scherpe, bij voorkeur digitale beelden. De 
achtergrond hiervan wordt verwijderd en 
het portret wordt in het hart van het glas 
gelasered.  
Indien gewenst kan ook een naam en/of 
datum meegelasered worden.  
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Wades en kisten 
 
Wades 
Sinds 1991 is het toegestaan om zonder kist begraven of gecremeerd te worden. De 
overledene mag in doeken gehuld worden en op een opbaarplank of baar liggen. 
Een wade is een doek waar iemand in gewikkeld wordt. Het kan een speciaal gemaakte 
wade zijn, die eventueel iedere dag een stukje verder dichtgevouwen wordt. Maar het 
kan ook een mooie lap stof zijn die meegenomen is van een vakantie, of van de markt. Zo 
wordt het heel persoonlijk, waarbij de lievelingskleuren van de overledene gebruikt 
kunnen worden. En u kunt zelf iets doen door het uit te zoeken. Als iemand in een wade 
ligt, is de afstand vaak voor het gevoel van de nabestaanden wat kleiner, de afstand tot 
het lichaam is letterlijk minder groot dan wanneer iemand in een kist ligt. 
Wij hebben informatie over de afmetingen en gewenste materialen voor een wade. 
Hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. 
 
Kisten 
De meeste mensen worden begraven of gecremeerd in een kist. Deze kist kan van 
allerlei soorten materiaal gemaakt zijn. U kunt hierbij denken aan massief hout, 

spaanplaat met fineer, riet, rotan, wol, 
wilgentenen enz.  Het uiterlijk van een kist kan 
strak zijn, of versierd met panelen en een 
verhoogd deksel, de handgrepen zijn van metaal 
of hout, net zoals de sluitschroeven voor het 
deksel. De meeste kisten zijn aan de binnenzijde 

bekleed met ongebleekt katoen.  
  
Als de keuze van de kist gemaakt is, kan hier op veel manieren iets eigens toegevoegd 
worden. Een kist van onbehandeld hout kan beschreven worden door de gasten bij het 
condoleren, er kunnen handafdrukken op gemaakt worden van het gezin of de 
kleinkinderen kunnen het deksel beschilderen. 
 
Een andere mogelijkheid is om de kist te laten bedrukken met een foto die voor de 
overledene een speciale betekenis had. 
 
Dragen / zelf dragen 
 
Het is een mooi gezicht, 6 dragers in hetzelfde pak, met de kist met uw dierbare op hun 
schouders. Maar hoe mooi is het om te zien hoe uw dierbare door de jongens van de 
voetbalclub gedragen te zien worden, door zijn of haar collega’s of door de 
kleinkinderen? Ook voor deze mensen is het fijn als zij iets kunnen betekenen tijdens 
het afscheid en zij voelen zich vaak vereerd als hen dit gevraagd wordt. We kunnen 
altijd met u meedenken voor oplossingen als u graag zelf wilt dragen, maar niet aan 6 
dragers komt. Een optie zou zijn om gebruik te maken van een rijdende baar, waardoor 
het tillen maar op een enkel moment nodig is. 
Er zijn verschillende momenten waarop de kist met de overledene gedragen of gereden 
zal worden. Bijvoorbeeld als iemand het huis verlaat om naar de condoleance of 
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afscheidsplechtigheid te gaan, als de overledene de zaal in komt, als de overledene de 
zaal na de plechtigheid verlaat en op de begraafplaats. Bij het graf zijn er minimaal vier 
mensen (liefst 6) nodig om de kist met de overledene op het graf te tillen. 
Naast het rijden van de kist met de overledene op een rijdende baar is het ook mogelijk 
de overledene te dragen. Dragen kan aan de hand of op de schouder. Het dragen wordt 
meestal met 6 personen gedaan, maar dit is geen vaststaand iets. 
 
Begraafplaatsen 
 
Iedere gemeente heeft wel één of meer begraafplaatsen. Het is niet altijd zo dat 
iedereen overal begraven mag worden. Voor kleine, goedkopere of bijzonder mooi 
gelegen begraafplaatsen stelt de gemeente soms regels vast dat de overledene een 
binding met de gemeente moet hebben. Wij kunnen dit altijd voor u navragen bij de 
gemeente van uw keuze. In de omgeving van Meerkerk geldt dit bijvoorbeeld voor de 
begraafplaatsen in Lexmond en Dalem. 
 
Natuurbegraafplaatsen 
 
In Nederland komen steeds meer natuurbegraafplaatsen. Dit zijn gebieden waar de 
natuur in haar waarde gelaten wordt. De graven worden niet in rechte rijen gelegd, maar 
daar waar het mogelijk is, tussen de bomen en struiken. Er wordt niet geschoffeld en 
geen blad weggeblazen. Traditionele 
grafmonumenten en kruizen zijn niet 
toegestaan. De naam van de overledene 
wordt vaak aangegeven met een zwerfkei, 
een kunstwerk van natuurlijke materialen 
of een eenvoudig houten paaltje. 
 

 
 
Bij veel natuurbegraafplaatsen is er vaak 
ook een mogelijkheid om de plechtigheid in 
de openlucht te houden. Omdat er nog maar 
weinig natuurbegraafplaatsen zijn is hier 
iedereen welkom en zijn er geen regels voor 
economische binding en dergelijke. 

 
 
 
Bovengronds begraven 
In Zuid-Europese landen is het heel gewoon: bovengronds begraven. Hier in Nederland 
hechten we nog veel waarde aan het ‘ter aarde bestellen’ en het teruggeven van het 
lichaam aan de aarde. Toch komen er ook hier mogelijkheden voor bovengronds 
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begraven. Dit is namelijk een mogelijkheid om goed gebruik te maken van de schaarse 
grond in ons land. 

 
 
Samenwerking NUVEMA verzekering  
 
Uitvaartverzekering van Nuvema (Lifetree) een “goede keus”  
De kosten van een uitvaart hangen vooral van de persoonlijke uitvaartwensen af. Wat 
voor kist moet er zijn? Hoeveel bloemen? En hoeveel mensen verwachten we? Maar 
daarnaast zijn ook de lokale kosten belangrijk.  
 

Wat kost een uitvaart in Leerdam en Omstreken?  
Elke begrafenis of crematie is anders. 
Een uitvaart in Leerdam en omgeving 
kost nu eenmaal niet hetzelfde als in een 
andere regio. Uit ervaring weet 
Begrafenisonderneming Leerdam dat het 
verstandig is om van tevoren na te 
denken over de uitvaart, en ook hoe deze 
betaalt moet worden. Een 
uitvaartverzekering kan dan een goede 
en interessante oplossing zijn. 
 

Uitvaartverzekering  
Bij de LBV Uitvaartgroep geven we elk 
jaar onze prijzen door aan 
uitvaartverzekeraar Nuvema. Voor mensen uit Leerdam en omstreken wordt een 
uitvaartverzekering van Nuvema dan ook gebaseerd op onze prijzen en diensten. Op 
deze manier sluit de polis helemaal aan bij de persoonlijke wensen en betalen 
verzekerden niet te veel.  
 

Premie berekenen  
Bij Nuvema kunt ook u vrijblijvend een premie van een uitvaartverzekering berekenen. 
De Consumentenbond adviseerde in haar gids van januari 2014 te letten op zaken als de 
looptijd, soort verzekering, keuzevrijheid van uitvaartverzorger en de premie. De 
natura uitvaartverzekering van Nuvema noemde ze hierbij “een goede keus als je voor 
kwaliteit gaat”. Daarnaast blijkt Nuvema bij vergelijkingen vaak een goedkope 
uitvaartverzekering te zijn. 
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Wat kost een uitvaart? 
 

Hoeveel een uitvaart kost is volledig afhankelijk van uw wensen en de door u gemaakte 
keuzes. Zo maakt de keuze tussen begraven of cremeren al een aanzienlijk verschil in 
deze kosten. Begraafplaatsen zijn overwegend eigendom van gemeenten en crematoria 
worden in toenemende mate gebouwd en beheerd door commerciële organisaties.  
Bij begraven heeft de voorkeur voor een begraafplaats en de keuze van een algemeen 
graf of een particulier graf grote invloed op de kosten. Elke gemeente hanteert zijn 
eigen tarieven, die per stad of dorp ook nog enorm met elkaar kunnen verschillen. Een 
uitvaartonderneming heeft daar uiteraard geen enkele invloed op. Op basis van onze 
kennis en ervaring mag u ervan uitgaan dat de kosten voor een uitvaart al snel duizenden 
euro’s zal bedragen.  
Afhankelijk van uw specifieke wensen kunnen bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld 
volgauto’s, consumpties op begraafplaats of in het crematorium, bloemen, een kerkelijke 
plechtigheid en eventuele advertenties de kosten behoorlijk laten stijgen.  
Wij realiseren ons terdege dat een uitvaart altijd uniek is en dat u daarom misschien 
meer informatie wenst over de kosten van een uitvaart. Een uitvaart volgens uw 
persoonlijke, individuele wensen. Vanzelfsprekend kunt u daarover vrijblijvend contact 
met ons opnemen: 0345-619833 
 
Bedankjes  
 

Traditioneel wordt er zes tot acht weken na een uitvaart een dankbetuigingskaartje 
verzonden. Dit wordt gedaan om de mensen te bedanken die hun medeleven getoond 
hebben in de moeilijke tijd rond het overlijden van een dierbare.  
Deze kaartjes kunnen gemaakt worden op basis van uw wensen, bijvoorbeeld met de 
afbeelding of foto van de rouwbrief. Ook kan er een advertentie in de  
krant geplaatst worden. 
 
U kunt er ook voor kiezen om het bedankje direct na afloop van de uitvaart uit te delen.  
Dit kan een kaartje zijn, maar ook hiervoor geldt dat alles mogelijk is:  
 
Condoleancesites  
 

Op internet is het mogelijk om zelf een condoleancesite te openen. Iedereen kan deze 
bekijken en een boodschap achterlaten. Een andere mogelijkheid is om via de 
uitvaartbegeleidster een site te regelen. Deze is toegankelijk voor mensen die het 
webadres weten. Zij kunnen daar een boodschap op achterlaten, eventueel met foto. Na 
zes maanden kunnen alle reacties gebundeld worden in een boekwerkje.  
 
Waar u ook verzekerd bent 
Waar u ook verzekerd bent, u bent niet verplicht om de uitvaart te laten verzorgen 
door de verzekeraar. 
 

— U heeft altijd een vrije keuze — 
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Iedere verzekeraar is verplicht om het verzekerd bedrag uit te betalen. Wel is het zo 
dat er een lager bedrag kan worden uitbetaald indien gekozen wordt voor een andere 
uitvaartonderneming. Dit betekent overigens niet dat de uitvaartonderneming waarvoor 
gekozen wordt uiteindelijk duurder is. 
 

Als u gekozen heeft voor de LBV Uitvaartgroep, informeren wij u zo snel mogelijk naar 
de hoogte van de uitkering van de verzekering(en) en verzorgen wij de aangifte bij de 
verzekeraar. 
 
Nazorg  
 
Rouwverwerking  
Het verlies van een dierbare verwerken doet iedereen op zijn eigen manier. Er is geen 
standaard voor. Dit maakt het voor veel mensen ook zo moeilijk om er met elkaar over te 
praten. Het kan prettig zijn om over uw verlies te praten met een onbekende. Zij kunnen 
hulp bieden met de verwerking na het overlijden van uw dierbare. Zij kunnen bevestigen 
wat u misschien al dacht, handige tips en adviezen geven. Er zijn een aantal algemene 
organisaties, zoals www.landelijksteunpuntrouw.nl en www.dehorizon.org. Maar er zijn 
ook organisaties voor specifieke doelgroepen.  
  
Praktische hulp  
Er zijn ook veel praktische zaken die geregeld moeten worden na het overlijden van een 

dierbare. U kunt hierbij denken aan het opzeggen 
van een lidmaatschap, waarde bepalen van de 
nalatenschap en het doen van aangifte voor de 
erfbelasting. Het kan zijn dat u het juist prettig 
vindt om dit zelf te verzorgen. Anderen vinden 
dit juist een vervelend idee en willen hier hulp bij.  
Als mogelijkheid biedt de LBV Uitvaartgroep 
administratieve nazorg. Hierbij verwerken wij 
voor u alle administratieve formaliteiten welke 
voortvloeien uit een overlijden.  
 

Herinneren  
Rond 1 en 2 november, Allerheiligen en Allerzielen worden in het hele land 
herinneringsbijeenkomsten georganiseerd, o.a. door uitvaartorganisaties. Hier krijgt 
iedereen die iemand wil gedenken de gelegenheid om een kaarsje aan te steken, de naam 
van de overledene te noemen, vaak tijdens een avond met mooie muziek en een fijne 
omgeving. Dit gezamenlijk herdenken kan mensen troost bieden.  
Iedere tweede zondag is december is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag worden over 
de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aangestoken ter nagedachtenis aan alle kinderen 
die zijn overleden. Op deze manier gaat er gedurende 24 uur een lint van licht over de 
wereld. Het maakt hierbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het geleden is dat 
het is overleden. Je kind blijft immers je kind en altijd in je gedachten.  
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Lichtjesavond “in Liefde verbonden” voor Leerdam en omgeving 
 
Jaarlijks in december samen rouwen en herdenken tijdens de Lichtjesavond “in Liefde 
verbonden” voor Leerdam e.o.  
 
De LBV Vereniging voor Uitvaartbegeleiding organiseert jaarlijks in nauwe samenwerking 
met de gemeente Leerdam en de vele vrijwilligers, ter herinnering aan een overleden 

dierbare een Lichtjesavond, de 
Lichtjesavond “in Liefde verbonden” 
voor Leerdam en omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens het leven raken levens met elkaar verbonden,  je hebt elkaar lief en deze 
verbondenheid en liefde houdt niet op als iemand is overleden. Die verbondenheid blijft 
maar is niet meer tastbaar. Dat maakt verdrietig en maakt dat er veel verdriet is als 
iemand is overleden. Door de overledenen te herinneren houd je de herinnering levend." 
Samen rouwen en verdrietig zijn om degene die je mist kan verlichting bieden."  Deze 
avond is vooral bedoeld is om de herinnering “levend” te houden" en waar de 
nabestaanden elkaar ontmoeten. Praten over je verdriet en je verlies op een bijzonder 
mooie locatie waar rust en verbondenheid heerst. Deze Lichtjesavond biedt ruimte voor 
troost en herdenken voor alle generaties, echt voor iedereen, ongeacht geloof, 
levensbeschouwing, huidskleur, of uit welke land men ook komt. "Het begint een traditie 
te worden voor Leerdam en omgeving deze Lichtjesavond op een donderdagavond in 
december". 
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