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Voor u ligt onze nieuwsbrief waarin we een 

aantal bijzondere verhalen hebben verzameld. 

Een gedrukt exemplaar nog steeds. Is dit nog 

wel van deze tijd of is er toch meer behoefte 

aan een digitale nieuwsbrief die wij dan naar 

u toe kunnen sturen per email? 

Digitaal heeft absoluut voordelen, maar wij 

weten ook dat een groot deel van de leden 

van Terra Nova het liefst een gedrukte 

nieuwsbrief ontvangt. 

Op onze website en facebookpagina plaatsen 

wij ook regelmatig nieuwsberichten. U 

kunt zelf ook een berichtje plaatsen in ons 

gastenboek op onze website. Zo kunt u uw 

ervaring met betrekking tot de uitvaart met 

ons en anderen delen. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Gerda, Koen, Mieke en Elles
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D
e kosten van derden (crematorium, begraafplaats, 

ziekenhuis of hospice, kerk en horecalocatie en de 

gewenste consumpties) worden één op één aan u 

doorberekend. Deze kosten verschillen per locatie. 

Op basis van uw uitvaartwensen kunnen wij vrijblijvend 

een kostenindicatie voor u maken. Zo weet u precies 

waar u aan toe bent. Aan dit voorgesprek zijn geen 

kosten verbonden.

Genoemde prijzen zijn een indicatie voor 2020. Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat kost een uitvaart? 

Een pasklaar antwoord 

op die vraag is niet eenvoudig. Want iedereen heeft zo zijn 

eigen ideeën  over een uitvaart. Bij iedere uitvaart maken 

wij vooraf een kostenbegroting op basis van de specifieke 

wensen en uw persoonlijke situatie.

Uitvaartkosten 2020

Een gedicht voor de toekomst groeit in de stenen van 

de straten in het centrum van Utrecht. Eén letter per 

steen, één steen per week. 

E
nkele weken geleden was een gezin bij ons op kan-

toor. Zij vertelden ons over ‘De Letters van Utrecht’. 

Ter herinnering aan hun moeder hebben zij een let-

ter uitgekozen. Deze letter vormt met andere letters 

een woord en de woorden bij elkaar een zin en deze 

zin is een onderdeel van een gedicht. 

Iedere zaterdag hakt een steenhouwer tussen 

13.00 en 14:00 uur ter plekke de volgende letter 

in een steen. In maanden ontstaan woorden, met de jaren zinnen. Als Utrechters 

dit eeuwen blijven doen schrijven zij met de lijn van zinnen weer letters in de plat-

tegrond van de veranderende stad. Het gedicht groeit zolang het door mensen 

gedragen en gesteund wordt. Iedere week kan iemand zijn naam met een letter 

verbinden, om zo een steentje bij te dragen aan dit gedicht voor de toekomst. 

EEN EINDELOOS GEDICHT Het gedicht begint op de Oudegracht, op de hoek bij 

de Smeebrug ter hoogte van nummer 279, en loopt richting het Ledig Erf. Op 2 

juni 2012 heeft toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen het begin van het gedicht 

onthuld. Om het begin te realiseren werden op 30 en 31 mei 2012 de letters 1 

t/m 648 in de straat gelegd, en met terugwerkende kracht aan de zaterdagen 

van 1 januari 2000 t/m 26 mei 2012 toegekend. De lijn van letters is nu rond 

100 meter lang en zal blijven groeien. Het gedicht is nooit af. Een kunstwerk voor 

toekomstige generaties. (Bron: www.delettersvanutrecht.nl)

Kinderen zijn nieuwsgierig hoe dingen gaan, zij kunnen bijzondere 

 vragen stellen.  Daarom betrekken we kinderen al bij het voorbereiden 

van de uitvaart bewust er bij. Zodat zij tijdens de plechtigheid op hun 

eigen wijze afscheid kunnen nemen door een actieve rol te vervullen. 

K
inderen durven vragen te stellen omdat ze gewoon oprecht willen 

weten hoe iets gaat. Maar er zijn ook kinderen die er helemaal niets 

mee willen. Kinderen geven dit zelf goed aan. Daarom  besteden 

we veel aandacht aan dat wat we precies aan hen vertellen of uitleg-

gen. 

We merken dat kinderen het fijn vinden als ze een ‘taakje’ hebben 

tijdens de uitvaart. Ze kunnen bijvoorbeeld een tekening maken die 

zij zelf op de kist leggen. Dat levert vaak prachtige knutselwerkjes op 

wanneer de kinderen vol enthousiasme en liefde bezig geweest zijn om 

iets moois te maken.

Maar je kunt kinderen ook vragen of zij een kaarsje willen aansteken of 

een losse bloem op de kist willen leggen. Bij het graf helpen zij soms 

mee door een mandje met strooiblaadjes vast te houden. 

Zo nu en dan krijgen we van familie te horen dat hun kind op school 

heeft verteld over de uitvaart en dat ze mee mochten helpen. Het is 

bijzonder om te zien hoe kleine kinderen ermee omgaan.

Een steuntje in de rug is het boekje ‘Dag lieve…’, geschreven voor 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij kunnen in dit boekje al 

hun herinneringen en leuke momenten, aan bijvoorbeeld opa of oma, 

opschrijven. In het boekje staan prachtige tekeningen. Zo leren ze spe-

lenderwijs en passend bij hun leeftijd, over afscheidnemen en verlies.

In 2020 bestaat Kollaard en 

Jansen uitvaartzorg vijf jaar. 

De samenwerking met uit

vaartvereniging Terra Nova is er al langer, de uitvaart

vereniging bestaat zelfs al sinds 1932. Maar vijf jaar 

geleden besloten Koen Kollaard en Gerda Jansen om hun 

kennis en ervaring te bundelen en samen uitvaarten te 

gaan verzorgen. 

I
n het kader van dit jubileum organiseren wij in 2020 

een open dag. Het lijkt ons leuk om u op deze dag 

te ontmoeten. U ontvangt tegen die tijd van ons 

een uitnodiging. Een mooi moment om antwoord te 

geven op al uw persoonlijke vragen over een uitvaart. 

Er zal ook een notaris aanwezig zijn die u alles kan 

vertellen over de afwikkeling van een nalatenschap 

of het opstellen van een testament. U kunt ook vragen stellen over bankzaken. Wat kan 

wel? Wat mag niet? 

INFORMATIEPAKKET   Wij kunnen u helpen met het beschrijven van uw 

uitvaartwensen en ook kunnen wij u inzicht geven in de kosten (ook hoe u 

kosten kunt besparen) van een uitvaart. Op die manier bent u goed geïnfor-

meerd zodat u de juiste keuzes kunt maken. Er ligt ook een informatiepakket 

voor u klaar, zodat u thuis alles nog even in alle rust kunt nalezen. 

In de uitvaartwinkel kunt u onze uitgebreide collectie urnen en as-sieraden 

bekijken. En natuurlijk kunt u persoonlijk kennismaken en praten met Gerda, 

Koen, Mieke en Elles.

Altijd bereikbaar
030 233 34 56

Svend Asmussenpad 3

3543 GM Utrecht

TerraNova@uitvaartvereniging.nl

Herinneringen in een eindeloos gedicht 
De Letters van Utrecht

Dienstverlening bij crematie*  1850,00

Dienstverlening bij begrafenis*  2100,00

Overbrengen van de overledene 310,00

Rouwbrieven 50 stuks (meer/minder prijs per stuk) 245,00

Uitvaartkist (licht eiken folie) 475,00

Rouwauto (zwarte Mercedes) 310,00

Crematie (gemiddelde kosten) 45/45 minuten 1400,00

Begraven Utrecht (gemiddelde kosten) op

basis van een algemeen graf 1300,00

Opbaring per dag (gemiddelde kosten) 100,00

Dag lieve...

In de Terra Nova uitvaart

winkel kunt u niet alleen 

terecht voor een gedegen 

en persoonlijk advies omtrent uw uitvaart. In de win

kel is ook een fraaie collectie urnen en assieraden te 

bekijken. Mooi is dat er weer een aantal nieuwe urnen 

toegevoegd zijn aan onze collectie.

H
et aanbod aan urnen is groot en divers. Niet al-

leen divers in het gebruik van materialen, maar 

ook in stijlen. Niet zo vreemd, want veel urnen 

worden ambachtelijk vervaardigd. Sommige zijn 

zelfs uniek en van de hand van beeldende kunste-

naars. Ze zijn in ieder geval de moeite van het be-

kijken waard. Zoals bijvoorbeeld 

de serie urnen in de vorm van 

een vlinder. Die zijn beschikbaar 

in drie verschillende formaten en 

hebben bijpassende as-sieraden. 

Meer weten? Kijk dan op www.

urnensite.nl of neem contact 

met ons op voor meer informa-

tie.

Een steuntje in de rug voor 
kinderen

Jubileum & Open Dag Nieuw in de
uitvaartwinkel

*Als lid van Terra Nova krijgt u € 300,00 

ledenkorting op het basistarief. Dit hebben

wij in bovenstaand overzicht al 

in mindering gebracht.



H
et is zaterdagochtend als Danny aankomt bij kantoor. De vrijetijds-

kleding wordt omgewisseld voor een net kostuum met bijpassende 

handschoenen en pet. ‘Draag je altijd een pet en handschoenen?’

Nee hoor, ik overleg dit altijd vooraf even. Het wordt tegenwoordig niet 

veel meer gedaan. Uitvaarten zijn in de afgelopen jaren wat informeler 

geworden. Bijvoorbeeld met een biertje en een bitterbal in plaats van koffie 

en cake. Het statige van een pet en handschoenen past daar niet meer zo 

bij. Natuurlijk staat het erg netjes. Het dragen van handschoenen en een 

pet blijven toch bepaalde etiketten in ons beroep.

‘Heb je altijd al een baan in het uitvaartvak willen hebben? Je bent 

namelijk nog erg jong en dit beroep is best zwaar qua emoties’.

Nee, het is niet een baan die ik geambieerd heb. Mijn vader, die al jaren 

naast zijn voltijdbaan werkzaam is in de uitvaartbranche, heeft mij ooit 

gevraagd of ik chauffeur wilde worden. Eerst had ik flink wat twijfels, 

maar uiteindelijk heb ik besloten dat ik het toch eens wilde 

proberen en daar heb ik tot op heden nog geen seconde 

spijt van gehad. Inmiddels rij ik al 3,5 jaar op de rouwauto.

‘Hoe ga je zelf om met emoties bij een uitvaart? Ik kan 

mij voorstellen dat de ene uitvaart anders is dan de 

andere. Zeker als het een uitvaart betreft van een eigen 

familielid’.

Geen enkele uitvaart is hetzelfde, je hebt immers altijd te 

maken met verschillende families en omstandigheden. Een 

uitvaart van iemand van 25 jaar is anders dan een uitvaart 

van iemand die 95 is geworden. In alle omstandigheden 

moet je het vermogen hebben om je eigen emoties min of 

meer uit te schakelen, het is belangrijk dat je gefocust blijft. 

Natuurlijk leef je mee, maar je moet je eigen emoties op de 

achtergrond houden.

Het kan ook voorkomen dat er een familielid mee wil rijden 

met de rouwauto. Dan heb je eigenlijk twee taken: zorgen 

dat je op een veilige en gepaste manier met de volledige rouwstoet naar 

de begraafplaats of het crematorium rijdt, en zorgen dat het familielid 

zich op zijn of haar gemak voelt. Vaak merk je al snel of de nabestaande 

in gesprek wil of niet. Als ik het idee heb dat de nabestaande in gesprek 

wil dan probeer ik altijd een gesprek op te starten, of soms begint hij/zij 

zelf een gesprek. Mocht ik het idee hebben dat een nabestaande 

geen zin heeft in een gesprek dat neem ik altijd een meer 

afwachtende houding aan.

Weet je overal de weg? Ben je nooit bang dat je verkeerd rijdt?

Nee, helaas weet ik niet overal de weg. In de omgeving van 

Utrecht ben ik inmiddels goed bekend, maar daarbuiten is het 

soms lastiger. Ik bereid mijn rit goed voor. Ik kijk of er een mooie 

alternatieve route is. Een weg door het buitengebied of juist een 

route door de stad, langs het ouderlijk huis. Ik bekijk de route 

een dag van tevoren via google maps. Zo weet ik ook of er geen 

wegafsluitingen zijn. Voor de zekerheid neem ik ook altijd een 

navigatiesysteem mee. Zo kan ik nooit de weg kwijtraken.

Je vader heeft destijds de rouwauto bestuurt toen je oma is 

overleden.

Dat was heel bijzonder, het is natuurlijk prachtig als je zoiets voor je moeder 

kan doen. Het lijkt mij ook heel bijzonder als ik in de verre toekomst de 

auto bij mijn eigen ouders mag besturen.

Tot slot; heb je nu al een bijzondere herinnering aan een uitvaart waar 

jij de rouwauto hebt mogen besturen?

Dat zijn er eigenlijk twee. De eerste was een uitvaart van een echtpaar dat 

nagenoeg gelijktijdig overleden was. Mijn vader en ik hebben beide een 

rouwauto gereden om hen naar hun laatste rustplaats te brengen.

Een andere uitvaart waar ik een bijzondere herinnering aan heb was die 

met één rouwauto en zeven volgauto’s. Ik bestuurde daarin een van de 

volgauto’s. Het is indrukwekkend om met een dergelijke stoet op de weg 

te rijden.

I
n Bilthoven bijvoorbeeld, bij restaurant de Mauritshoe-

ve biedt het koetshuis een prachtig alternatief voor de 

viering van een uitvaart. Restaurant Zuiver in Utrecht 

of Marnemoende in IJsselstein zijn daar ook twee mooie 

voorbeelden van. Een informele setting waarin men 

 afscheid neemt, muziek luistert en foto’s bekijkt terwijl 

tussendoor hapjes en drankjes worden geserveerd. Er is 

geen tijdsdruk zoals je die soms bij crematoria ervaart: 

‘We moeten nu de koffiekamer verlaten, want de volgen-

de uitvaart begint zo’....

Ook kiest men er voor om het afscheid thuis te vieren. 

Samen afscheid nemen in een vertrouwde omgeving. 

Na afloop wordt de overledene naar een crematorium 

gebracht en vindt de crematie in stilte plaats (geen aula-

dienst of gebruik van de koffiekamer). De familie geeft 

hun dierbare symbolisch uit handen.

Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden 

en kosten voor een uitvaart op een bijzondere locatie.

Telefoon: 030-2333456

Ieder mens 

ervaart een 

uitvaart van 

zijn geliefde 

als een hoogst 

persoonlijke 

gebeurtenis. 

Want zo’n 

uitvaart blijft 

je je hele 

leven bij. Velen kunnen volstaan met de herinnering, ze 

zien de uitvaart als een moment dat alleen op die speciale 

dag beleefd wordt. Anderen laten de plechtigheid vastleggen 

om later nog eens de gebeurtenis in alle rust terug te 

kijken. De huidige digitale middelen lenen zich daar 

uitstekend voor.

Tamelijk nieuw is de trend om een uitvaart vast te laten 

leggen op video. Zodat op een later moment nog eens 

teruggekeken kan worden op die bijzondere dag. Nick 

de Keijzer is cameraman en maakt op verzoek van nabe-

staanden filmopnames van uitvaarten. ‘De kunst is om 

bijzondere details van de uitvaart in beeld te brengen en 

te zorgen dat je zelf als cameraman niet storend aanwe-

zig bent’. Aldus Nick. Want nabestaanden krijgen veel op 

zich af. Op de dag van de uitvaart leven zij vaak in een 

roes. Door emoties ontgaan bepaalde momenten.

Een andere reden om de uitvaart te filmen is dat er soms 

familie in het buitenland is en niet bij de plechtigheid 

aanwezig kan zijn. Ook voor kleine kinderen die de uit-

vaart nog niet bewust meemaken, kan zo’n film een uit-

komst zijn. Ook al ligt de opname soms lange tijd in de 

kast, dan is het toch fijn om terug te kunnen kijken als het 

moment zich aandient.

Een kijkje achter de schermen

Danny, chauffeur met passie
Bijna dagelijks komen we onderweg een rouwstoet tegen. Een statige 

rouwauto gevolgd door één of meerdere volgauto’s. Met gepaste snelheid 

bewegen zij zich door het verkeer. Op weg om iemand naar zijn of haar 

laatste rustplaats te begeleiden. Wie is nu eigenlijk die dame of heer die 

als chauffeur zo’n bijzondere auto bestuurt? Graag stellen wij u voor aan 

Danny Versluis (23) die met passie en liefde voor het vak een belangrijke 

rol vervult tijdens een uitvaart.

Uitvaart op een
 bijzondere

locatie
Moet een uitvaart per 

se in een kerk of aula 

van een crematorium 

of begraafplaats 

plaatsvinden?

Nee dat hoeft zeker niet. 

Steeds vaker kiezen 

mensen voor een ruimte 

die niet de sfeer heeft van 

een ‘uitvaartgebouw’. 

Daar komt bij dat 

als er geen gebruik 

gemaakt wordt van de 

crematoriumfaciliteiten de 

crematiekosten soms wel 

de helft lager zijn.

Marnemoende in IJsselstein

Mauritshoeve in Bilthovenrestaurant Zuiver in Utrecht

Een filmopname van de uitvaart


