
De Werkplaats
deskundige begeleiding bij
afscheid, uitvaart en rouw

‘Je suis belle’ (Rodin)

Visie Goed afscheid nemen is bijzonder waardevol. 
Ieder mens gaat op zijn of haar weg door het leven. 
Dat geldt voor de overledene, maar ook voor hen die 
achterblijven. Daarom is geen afscheid gelijk. Wij helpen 
om daar vorm aan te geven.

Uitvaartplechtigheid  Samen met u bereiden 
we het afscheid voor. Welke woorden zullen er gesproken 
worden? Wie voert het woord? Welke muziek klinkt er? 
Welke gebaren zijn zinvol? En hoe wordt de bijeenkomst 
tot een mooi geheel? Zo werken we samen toe naar de 
uitvaart.

Begeleiding  Soms begint de begeleiding al vóór 
het overlijden. Ook kan het zijn dat nabestaanden na 
de begrafenis of crematie nog behoefte hebben aan 
begeleiding.

Muziek  Wij werken samen met professionele musici, 
zowel vocaal als instrumentaal.

Tarief  Op het inlegvel vindt u onze tarieven.

Contact  U kunt direct telefonisch contact opnemen 
met één van ons. Voor algemene vragen kunt u ook 
mailen naar info@rienvanderzeijden.nl



De Werkplaats is een samenwerkingsverband 
van geestelijk verzorgers. 

Wij bieden deskundige begeleiding bij afscheid, 
uitvaart en rouw.

Wij ondersteunen bij de voorbereiding en 
uitvoering van een uitvaartplechtigheid.

“Als iemand de grens van leven en dood is 
overgegaan, staat wie achterblijft met lege 

handen. Toch helpt een goed woord, een innig 
gebaar, troostende muziek, samen stil zijn. Als geestelijk 
verzorger en predikante geef ik begeleiding op deze weg 
van afscheid nemen.”

Saskia Leene
geestelijk verzorger
M: 06 - 29 43 93 94

“Als ritueelbegeleider richt ik me zowel op 
kerkelijke als op meer persoonlijke uitvaar-
ten. Kernwoord is voor mij ‘verbinding’. Het gaat 

me om de verbinding tussen mensen, tussen verschillen-
de tradities maar ook om de verbinding tussen idee en 
vormgeving. Ik werk als theoloog en begeleider vanuit 
een zelfstandige praktijk. Ik ben tevens supervisor en 

als trainer verbonden aan de opleiding ‘Ritueel begelei-
den bij afscheid”.

Rien van der Zeijden
theoloog en ritueelbegeleider

M: 06 - 27 30 81 52

“In de verwarrende tijd van rouw en ver-
lies is het vaak zoeken naar een begaanbare 
weg. Hoe wil ik afscheid nemen? Hoe doe ik recht 

aan de mensen die komen? Wat heb ik nodig om zelf 
verder te kunnen? Als begeleider bij rouw en verlies kan 

ik u helpen om hier in een eigen weg te vinden. Met 
aandacht voor alle betrokkenen, ook de kinderen! Als 

geestelijk verzorger in de revalidatie en op school heb ik 
ervaring met het begeleiden van volwassenen én kinde-

ren met diverse achtergronden.”

Evert Kronemeijer
geestelijk verzorger

M: 06 - 12 70 04 81

“Met de juiste aandacht, met goede woor-
den en zinvolle gebaren, kun je afscheid 

nemen van een geliefde. Als predikant, geestelijk 
verzorger en kerkmusicus werk ik in deze zin bij het 
vorm en inhoud geven aan uitvaart en rouw.”

Ulbe Tjallingii
theoloog en musicus
M: 06 - 14 85 95 57


