Hub-bulletin 12
Bulletin van de Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub), Midden-Nederland
Elke drie maanden stuurt de Humanistische Uitvaartbegeleiding, regio MiddenNederland, u een bulletin toe. Hierin kunt u lezen wie we zijn en wat we doen.
Dit twaalfde bulletin bevat een interview met een van onze spreeksters, Marjolein
Akkermans. Het is op 14 oktober j.l. gepubliceerd in De Stentor, een dagblad dat in
vele edities in onze regio wordt verspreid en intensief gelezen. Het heeft Marjolein
(en de andere sprekers van de Hub) brede publiciteit opgeleverd met veel verzoeken
om nadere informatie, meerdere uitvaarten en een aantal aanvragen voor een
gesprek bij leven. Het leek ons de moeite waard het interessante interview in ons
bulletin op te nemen.
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
De Humanistische Uitvaartbegeleiding
(Hub) is een organisatie van sprekers
bij uitvaarten. In onze benadering
stellen wij de persoon van de overledene, de mens centraal.
Ons tarief bedraagt 225 euro (all-in).
Hiervoor nemen wij u de taak van het
houden van een mooie toespraak
tijdens de uitvaartplechtigheid uit
handen, zodat u zich beter kunt
concentreren op al die andere taken
die samen een goede uitvaart vormen.

Marjolein Akkermans (57) is zorgzaam,
attent. Ik krijg thee aangeboden. Koffie.
Wanneer ik voor het simpele glaasje
water ga, komt ze met kersen
aanzetten. “Of ik wat wil”, luidt de
vraag.
De kersenpitten tinkelen als ze in de
aardewerken bakjes vallen.
Ondertussen bedenkt Marjolein waar
haar verhaal begint.

HOE KUNT U SAMENWERKEN MET
EEN SPREKER VAN DE HUB?
- U kunt contact opnemen met onze
coördinator (tel. 0900-900 50 30)
- Ook kunt u een spreker rechtstreeks
benaderen voor een uitvaart
- U kunt onze app downloaden om
snel contact te leggen.
“DOOR DE WEEKS BIJ SCOUTING
NEDERLAND, IN HET WEEKEND
UITVAARTBEGELEIDER”
Onderstaand interview met een van
onze spreeksters, Marjolein
Akkermans, is op 14 september j.l.
gepubliceerd in alle edities van De
Stentor. Het is afgenomen en
opgeschreven door Stentor-redacteur
Ronald Kamps.
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“In 2004-2005 heb ik een jaar verlof
genomen van mijn werk. ik was toen
directeur op een school voor speciaal
onderwijs.
In die 12 maanden ging Marjolein eens
bij zichzelf te rade. Wil ze dit haar hele
leven doen? En wat is het alternatief?
Ze spreekt kennissen en vrienden. “En
één iemand zei: is dit niks voor jou:
ritueel begeleider bij een uitvaart?”
Het blijft in Marjoleins hoofd zitten.
“Maar uiteindelijk ben ik bij Scouting
Nederland gaan werken”. Ping, zegt de
kersenpit.
Vlak daarna organiseert de oudschooldirectrice een uitvaartbeurs in
Houten. “Het plein van het oude dorp
was vol. We hadden rollend materieel,
uitvaartauto’s. er waren verschillende
soorten kisten. Eigenlijk was het
superleuk”.
Het idee om uitvaarten te begeleiden
borrelt weer op. Ze zoekt contact met
het Humanistisch Verbond. “Ik dacht
dat ik lid moest zijn van het Verbond,
maar dat hoefde niet. Datzelfde geldt
trouwens voor mensen die van onze
diensten gebruikmaken.”
Marjolein gaat terug naar de
schoolbanken. Een wereld van kijk- en
doestages. Uiteindelijk is zij het die

voor een groep met nabestaanden zal
staan en het levensverhaal van de
overleden vertelt. Ze leert hoe ze
zichzelf moet presenteren. Het verdriet
komt in de lessen aan bod, de vragen
voor de nabestaanden, het doorvragen
en het schrijven van een In Memoriam.
De rituelen die bij een uitvaart horen;
de kaarsjes die aangestoken worden.
Maar ook praktische zaken zijn
belangrijk. Je moet de muziek
natuurlijk wel goed opschrijven.
Marjolein trekt aan het steeltje van de
kers die ze in haar mond heeft. Haar
lippen worden een tuitje. Het losse,
groene steeltje gaat bij de pitten.
“En uiteindelijk moet je het diepe in”,
zegt Marjolein. “Bij de uitvaart zeg ik
altijd wel wie ik ben. Anders komen ze
bij je en vragen ze of ik het nichtje van
de overledene ben.”
“In mijn speeches begin ik vaak met de
laatste fase van iemands leven, de
ziekte, het sterfbed.” Dan is dat
gezegd, maar een mens is zoveel
meer. “Het leven is leuk geweest,
interessant. Ik hoop dan ook niet dat ik
een begrafenisgezicht trek. Het moet
serieus, maar het mag zeker licht van
toon zijn.”
De woorden als herinnering, als troost.
“Ik zie mijzelf als een voorbijganger die
de nabestaanden helpt. Dat hoop ik
tenminste.”

HOE INSTALLEERT U ONZE APP?
Voor Android-toestellen:
1. Ga naar de Play Store 1.
2. Tik in ‘humanistische 2.
uitvaart’
3. Klik op ‘openen’
4. Klik op ‘installeren’ 3.
5. Klik op ‘openen’
4.
5.
Het logo van de Hub 6.
7.
wordt op uw
beeldscherm
toegevoegd.
De Hub-app is nu klaar
voor gebruik.

Voor iPhone of iPad (Apple):
Ga naar de App Store en tik in: ‘de uitvaart app’
Selecteer ‘de uitvaart app’ van Aggeloo.com door te klikken op het
tekstblok ‘downloaden’ of op het symbool: wolkje met een pijl naar
beneden. Wacht tot de downloadcirkel aangeeft dat de download gereed is
Klik op ‘open’.
Klik vervolgens op ‘ga verder’
Tik in ‘Hub’ bij ‘zoek je app’
Selecteer de Hub-app
Klik op ‘ja‘ bij de vraag om de Hub-app in te stellen als standaardapp.
Het logo van de Hub wordt op uw beeldscherm toegevoegd. De Hub-app
is nu gereed voor gebruik.
N.B.: Wanneer u gebruik maakt van een apparaat dat niet geüpdatet kan
worden tot IOS 10, dan werkt de app onder het logo van ‘de uitvaart app
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