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Bulletin van de Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub), Midden-Nederland 
 
WIE ZIJN WE? De Humanistische Uitvaartbegeleiding (Hub) is een organisatie van 
sprekers bij uitvaarten. In onze benadering stellen wij de mens centraal. Dit 
humanistisch uitgangspunt drijft ons in ons werk.  
 
WAT DOEN WE? Wij bieden ondersteuning bij het vormgeven van een passend 
afscheid van een overledene. Samen met de nabestaanden en de uitvaartverzorger 
stellen wij een uitvaartceremonie samen die gebaseerd is op de betekenis die de 
overledene tijdens haar of zijn leven heeft gehad. Hierin komt het unieke van de 
overledene tot haar of zijn recht, evenals de betekenis voor anderen.  
 
HOE DOEN WE DAT? Een van onze sprekers gaat na een overlijden in gesprek met 
de nabestaanden en de uitvaartverzorger om de uitvaart voor te bereiden. We stellen 
in dat gesprek het programma samen: teksten, muziek, rituelen en taakverdeling. 
Tijdens de uitvaart spreken we en kondigen eventuele andere sprekers aan.  
 
HOE BEREIKT U ONS? U kunt ons dagelijks van 9 tot 21 uur bereiken op 

telefoonnummer 0900 – 900 50 30.   
 

VAN 225 NAAR 250 EURO 
PER 1 JANUARI 2022 

 
Wellicht ten overvloede herinneren we 
u er aan dat we ons per 1 januari van 
dit jaar genoodzaakt hebben gezien 
het bedrag voor de verzorging van een 
uitvaart te verhogen van 225 naar 250 
euro. Voor dit bedrag verzorgen wij de 
gehele uitvaart, vanaf het eerste 
contact met u als uitvaartverzorger tot 
en met de uitvaart. U kunt van ons 
dezelfde hoge kwaliteit blijven 
verwachten die wij altijd geleverd 
hebben.  
Wij hebben gelukkig tot nu toe niet  
gemerkt dat de verhoging voor 
uitvaartverzorgers en nabestaanden 
onoverkomelijk bezwaren heeft 
opgeleverd.  
Mocht u toch vragen of opmerkingen 
hebben over deze tariefsverhoging, 
dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van de regio Midden-
Nederland: Sjoerd Schaaf, mail: 
schaaf.sd@gmail.com.  

EEN UITVAART IN CORONATIJD 
 
Half september 2020 werd ik gebeld 
door de dienstdoende coördinator met 
de vraag of ik een uitvaart in Nijmegen 
wilde doen, ja dus. Op een mooie 
nazomerdag ging ik van NS-station 
Nijmegen op weg naar een 
appartementencomplex voor een 
gesprek met Jaap. Op de vierde 
verdieping ontving hij mij en vanuit het 
appartement was er een prachtig 
uitzicht over de Waal. Hij en zijn 
overleden echtgenote Wilma hadden 
daar een vogelspothoek: bij het raam 
stonden twee stoelen op circa 1,5 
meter afstand van elkaar en met hun 
verrekijkers binnen handbereik konden 
ze zo de vogels in de uiterwaarden van 
de Waal observeren.  
Ik mocht in de stoel van Wilma zitten 
en zo hadden Jaap en ik een 
coronaproof gesprek waarbij onze 
blikken ook konden afdwalen naar het 
rivierenlandschap ten noorden van 
Nijmegen. Wilma was zelf ook heel 
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nabij aanwezig, want elders in de 
woonkamer was ze opgebaard. Niet in 
een kist of op bed, maar letterlijk op 
een baar en gekleed in mooie kleren, 
met haar kenmerkende pumps en 
lippenstift. Tijdens de 
uitvaartplechtigheid zou ze gehuld zijn 
in een lijkwade.  
 
Wilma was een echt mensenmens en 
dat zag je ook in haar loopbaan in het 
bijzondere onderwijs. Kinderen waren 
zogezegd haar lust en haar leven. Na 
haar pensionering eind 2012 ontdekt 
ze een nieuwe passie, die van de 
fotografie. Tijdens de verre 
buitenlandse reizen die ze samen 
maken, maakt Wilma veel foto’s en 
haar specialiteit daarbij is 
portretfotografie. Van die reizen nemen 
ze ook de eetcultuur mee naar 
Nederland.  
In het gesprek met Jaap komt ook 
Wilma’s passie voor handtassen van 
Nederlandse ontwerpers ter sprake. 
Daardoor was het voor Jaap niet 
moeilijk om een mooi verjaarscadeau 
voor zijn Wilma te vinden: eerst waren 
het tassen en daarna fotoaccessoires.  
 

Wilma was zelf ook heel nabij 
aanwezig, want elders in de 
woonkamer was ze opgebaard. 

 
In het gesprek met Jaap vertelt hij dat 
tijdens de uitvaartplechtigheid een 
grote collage van door Wilma 
gemaakte portretfoto’s als achtergrond 
achter de baar zal worden geplaatst. 
Met dat gegeven geef ik Jaap de 
overweging mee om allerlei 
voorwerpen die zo kenmerkend voor 
Wilma zijn, ook een plek te geven in de 
aula. Jaap was, zoals uit de evaluatie 
bleek, erg blij met deze suggestie en 
zo was Wilma tijdens haar afscheid 
omgeven door o.a. haar handtassen, 
fotoapparatuur en kookboeken. Daarbij 
was ook het door Jaap geschilderde 
portret van Wilma aanwezig. 

Crematorium Waalstede in Nijmegen 
waar de afscheidsdienst werd 
gehouden, beschikt over een grote 
aula en daardoor konden er ruim 60 
personen coronaproof aanwezig zijn. 
Het grote aantal aanwezigen deed 
daarbij zeker recht aan Wilma’s 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Tijdens de ontvangst na afloop in de 
koffiekamer van het crematorium had 
de uitvaartverzorger gezorgd voor een 
goede logistiek en voldoende afstand, 
waarbij de aanwezigen zich ook 
moesten registreren. 
 
Na afloop liep ik terug naar de bushalte 
richting NS-station Nijmegen en 
onderweg vroeg een mevrouw die mij 
tegemoet kwam lopen, of ik wist waar 
het crematorium was. Dat kon ik haar 
zonder probleem duiden!  
 
Sophieke Nijhuis, spreker Hub 
 

COMPLIMENTEN 
 
Gelukkig ontvangen sprekers van de 
Hub regelmatig complimenten voor de 
bijdragen die zij geleverd hebben aan 
een uitvaart. We zijn er natuurlijk altijd 
weer heel erg blij mee omdat ze 
aangeven dat we het goed doen. Twee 
van die complimenten treft u 
(geanonimiseerd) hieronder aan.  
 
‘Mijn complimenten voor …. Wat heeft 
ze het allemaal mooi gedaan. Ze was 
ons bij het regelen van de dienst ook 
erg tot steun. Zowel ik als mijn vader 
waren erg onder de indruk van de 
vriendelijkheid, snelheid en 
professionaliteit van uw organisatie.’ 
 
‘Wat zijn we blij dat we jou 
‘toegeschoven’ hebben gekregen. Je 
was het meteen voor ons. Door jouw 
toedoen is de dag van de crematie zo 
goed verlopen. Alleen je stem al is 
voldoende voor RUST. Nogmaals: 
dankjewel.’ 


