
Uitvaartbegeleiding
Na het overlijden van een dierbare breekt voor 

nabestaanden een emotionele en hectische 
periode aan. In de dagen na een overlijden 

wordt de uitvaart ingevuld. Ik begeleid hierbij vanaf 
het moment van overlijden tot na de uitvaart. 

Weloverwogen beslissingen
Als uitvaartbegeleider creëer ik ruimte waarin 

nabestaanden zelf kunnen bepalen hoe zij afscheid 
willen nemen van hun dierbare. Ik zorg voor rust en 

overzicht. Zo kunnen weloverwogen beslissingen 
worden genomen over bijvoorbeeld de laatste 
verzorging, het opbaren, de afscheidsdienst en 

andere belangrijke keuzes. 

Na de uitvaart
Twee à drie weken na een uitvaart ga ik nog een 
keer bij de nabestaanden langs. We praten dan 

over hoe zij het afscheid hebben ervaren 
en hoe het met hen gaat. Indien er behoefte 

is aan meer nazorg, bied ik dat via mijn partner 
van NuNazorg.

Over Annelies Vente Uitvaartzorg
Mijn naam is Annelies Vente. Sinds 2015 begeleid 

ik nabestaanden als zelfstandig en onafhankelijk 
uitvaartverzorger. Dit doe ik op een persoonlijke 

en liefdevolle wijze voor hun dierbare. 
Mijn eigen ervaringen met de dood en afscheid 
nemen zijn bepalend geweest voor de manier 
waarop ik mijn werk doe. Achteraf bekeken 
waren al deze ervaringen een voorbereiding 

op wat ik mocht gaan doen. 

Contact
06 431 38 768  (dag en nacht bereikbaar)

Wildenborch 2 | 8219 BM Lelystad
annelies@anneliesvente.nl

ANNELIESVENTE.NL
Liefdevolle hulp 

bij het laatste afscheid



"Naar elke wens werd goed 
geluisterd, wat resulteerde tot

een betekenisvol afscheid."
Herman

Een goed afscheid 
helpt het verlies dragen

Als uitvaartbegeleider zie ik hoe een goed afscheid 
nabestaanden helpt om hun verlies te dragen 
en hoe het ondersteunt in hun rouwproces. 

Ik begeleid families bewust afscheid te nemen 
van hun overleden dierbare; waarbij zij zoveel 

mogelijk eigen inbreng hebben. 
Mijn doel is een afscheid dat recht doet aan 

het leven van de overledene zodat nabestaanden 
met warme gevoelens hierop terug kunnen kijken. 

Een uitvaart die echt past bij hun 
overleden dierbare. 

Bijstaan van de nabestaanden
Werken met de dood is voor mij vooral werken 
voor de levenden die achterblijven. Mijn focus 

ligt op het bijstaan van de nabestaanden. 
Voor hen stel ik alles in het werk om zo goed 

mogelijk afscheid te kunnen nemen. 
Dit is dan ook de kern van mijn rol; 

het geven van liefdevolle hulp bij het laatste 
afscheid. 

Uw uitvaartwensen 
in kaart brengen

Hoe lastig het onderwerp ‘de dood’ ook is, het is 
goed om hier met elkaar over te praten voordat u 
(of uw dierbare) overlijdt. Het maken van de juiste 

keuze over uw uitvaart, kan moeilijk zijn. Omdat 
het persoonlijk is, maar ook omdat we vaak niet 

bekend zijn met wat er allemaal mogelijk is. Ik kan 
u hierbij ondersteunen. 

Kosteloos voorgesprek
In een voorgesprek help ik u als uitvaartbegeleider 
met het in kaart brengen van uw uitvaartwensen. 
Mocht u al concrete wensen hebben, dan geef ik 

u inzicht in de kosten. Ik kom graag bij u langs voor 
een kosteloos en vrijblijvend voorgesprek.

"Wat een warme persoonlijkheid en 
rustige uitstraling heeft Annelies. 

Door haar liefdevolle zorg en 
aandacht voor ons maakte ze het 
van de dag van overlijden tot en 

met de dag van de uitvaart voor ons 
zo leefbaar."

Jan en Alies

Uw uitvaartwensen op papier 
met het wensenformulier

Laat uw dierbaren na uw overlijden niet zitten met 
vragen. Door vóór uw overlijden uw wensen inzichtelijk 

te maken, voorkomt u twijfel bij uw nabestaanden.

Scan de QR-code en download het 
gratis Wensenformulier Uitvaart

ANNELIESVENTE.NL/
WENSENFORMULIER


