
Geachte lezer

Voor u ligt het boekje “omdat iedereen anders is...”.

Dit boekje is gemaakt om u en uw familieleden te laten nadenken over uw en hun 
uitvaart.  Het blijkt dat mensen vaak de behoefte hebben om “iets” te regelen voor 
hun uitvaart. Vaak gebeurt dit om het nabestaanden gemakkelijker te maken in een
moeilijke periode. 
Het kan ook dat er specifieke wensen zijn die middels dit boekje kenbaar gemaakt
kunnen worden.

Het geeft u en uw omgeving een rustig gevoel wanneer vooraf over een aantal 
beslissingen is nagedacht en dat er bepaalde zaken zijn besproken met degenen die
een band met u hebben. U kunt in dit boekje duidelijk aangeven hoe u over verschillende
onderwerpen denkt en hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben.

Een boekje waarin u bepaalt wie de uitvaart regelt (ook als u verzekerd bent) en
hoe alles uitgevoerd moet worden. De keuze ligt bij U.

Wij kunnen ons voorstellen dat u zelf alles tot in detail wilt regelen. Wij vragen u na
te denken over de mogelijkheid uw naasten te betrekken bij de invulling van dit boekje
en hen de ruimte te geven sommige keuzes zelf te maken. 
Onze ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn
bij een afscheid en dat zij de mogelijkheid krijgen geheel zelfstandig te handelen in
een actuele stituatie.

Wij realiseren ons dat wij met onze informatie onmogelijk volledig kunnen zijn.
Wij kunnen niet alles onder uw aandacht brengen of het vernoemen. 
Mocht u speciale wensen hebben die niet in dit boekje zijn vermeld, dan kunt u 
hiervoor de laatste pagina van dit boekje gebruiken.
Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. 
Wij informeren u of wij verwijzen u door naar iemand die uw vraag wel kan beant-
woorden. 

Met vriendelijke groet,

Frits Spierings
Lieke Spierings
0492-525000
www.spierings.com
uitvaart@spierings.com

1






Frits:
Toen Frits Spierings het taxibedrijf
van zijn vader overnam met een
 “Quick Service”- station 
(garage) een tankstation en 
een fietsenstalling, was er een 
historische band met het 
uitvaartwezen.Vader Piet verhuurde
lijkwagens aan de toenmalige 
uitvaartondernemers in Helmond 
zoals Van Dam, Aben en Waijers.
In 1967 richtte Piet Spierings 
samen met Van de Mosselaar 
uit Mierlo begrafenisonderneming 
“De Laatste Eer, Helmond 
en omstreken” op. Deze 
samenwerking werd na een aantal 
jaar beëindigd maar de belangstelling bij mij was gewekt.
In 1986 startte ik met mijn onderneming: Uitvaart Frits Spierings.
Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in deze branche en ik doe het nog steeds graag.
Ik ben duidelijk in wat ik vind en in wat ik bedoel.
Ik zal luisteren en u helpen met advies.

Lieke:
Ik ben in 2004 komen werken in het bedrijf van mijn vader. Het is heel bijzonder om 
zo met je vader samen te mogen werken. Ik heb enorm veel geleerd van Frits en dat 
doe ik nog steeds iedere dag… maar doe het uiteindelijk toch op de manier die bij 
mij past. Ik probeer tussen de regels door te luisteren, vooral naar de dingen die niet 
gezegd worden maar juist vaak zo intens aanwezig zijn. Ik begeleid ook mensen als 
spreker tijdens een afscheidsdienst. Juist dan is het heel belangrijk dat je ook hoort wat 
er niet gezegd wordt. Ik ga dan met de familie aan tafel zitten en laat ze vertellen. Wie hij 
of zij was en wat hij of zij betekend heeft. De mooie kanten maar ook de minder mooie 
kanten, die ons mensen allemaal eigen zijn, komen dan naar boven. Ik help de familie 
mee vorm geven aan het afscheid; willen ze kaarsjes aansteken? Zijn er sprekers? Wat 
voor muziek? Willen ze een foto of een powerpoint? Ik help ze met het maken van een 
prentje als dat nodig is. En dan ga ik naar huis, laat ik alles opnieuw de revue passeren 
en ik ga schrijven. Als ik de dienst af heb, zal ik deze naar de familie sturen, zodat zij 
deze na kunnen kijken. Want ieder woord moet kloppen, het is hun afscheid en het 
kan maar één keer. Als dan de dag van het afscheid er is, zorg ik dat ik er op tijd ben 
om alles mee in goede banen te leiden. Tijdens het spreken van de dienst zie ik bij de 
mensen in de aula een blik van herkenning: “ja, zo was ie echt”. En dan weet ik dat het 
is goed zo…Regelmatig krijg ik de vraag of ik familie ben, omdat ik het zo goed wist 
te omschrijven, alsof ik ze al jaren kenden.
Het is zo bijzonder, dat ik mag helpen, dat ik er mag zijn in zo’n moeilijke tijd.
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Onze doelstelling:
Het is belangrijk om iedere uitvaart een persoonlijke tint te geven...omdat iedereen
anders is.
Wij vinden dat persoonlijke contact een waardevol kenmerk is van onze onderneming.

In ons logo vindt u het symbool dat staat voor onze werkwijze. 
Het logo bestaat uit drie verticale pilaren die zijn opgebouwd uit vier lijnen: 
Vier basis-elementen in de natuur. Aarde, lucht, water en vuur. 
Elk pilaartje staat voor een biotoop, een eigen wereld.
Zo ziet u in het logo drie ‘eigen wereldjes’. 
Eén pilaartje staat voor de overledene, het tweede stelt de nabestaanden van de 
overledene voor en het derde zijn wij als uitvaartonderneming.

Deze drie wereldjes worden door een eindige band -plotseling- met elkaar verbonden
en bijeengehouden. Deze verbinding begint bij het eerste telefoontje na de melding
van een overlijden en duurt de hele uitvaart. 
Na de uitvaart eindigt de band weer even plotseling als hij begonnen is.

De drie pilaartjes en de band samen is de symbolisch voorstelling van de uitvaart. 
En omdat er tijdens deze uitvaart niets belangrijker is dan deze uitvaart staat het
geheel op een verhoging -de twee horizontale balkjes-. Ook de kleurstelling is bewust
gekozen. Het logo is zwart/wit. Geen kleur dus. Een voorbeeld van uitersten waar
men op dat moment mee te maken krijgt: het leven en de dood. 
De grijstinten komen pas na enige tijd als het rouwproces goed op gang komt en de
nabestaanden het sterfgeval een plaats in hun leven gaan geven.
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Koffietafel

Ik wil geen / wel een koffietafel/samenzijn bij 

voor � alle aanwezigen

� alleen de genodigden

Andere wensen:
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€ 6000,-,

(2016)  2200,-

Eco wensen worden, waar mogelijk, gerealiseerd.

Er is één rouwbezoek.



Invulgedeelte
Deze gegevens zijn nodig om aangifte van overlijden te doen bij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand  in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Personalia (invuller)

Achternaam

Voornamen

Volledige naam vader en moeder van de invuller

v/mremmunecivres regruB            :nerednik latnaA

Adres

Postcode Woonplaats 

Telefoon/GSM

mutadetroobeG staalpetroobeG

Plaats en datum wettelijk huwelijk

Ik heb met de invulling van dit boekje gesproken met

Orgaandonor ja/neen

Hiermede verklaar ik dat, de in dit boekje, vermelde wensen door mij persoonlijk zijn
aangegeven.

Datum         Plaats

Handtekening
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Ik kies voor:

standaard rouwbrief

eigengemaakt model (bijgevoegd)

model  van uitgeverij (zie bijlage)

Ik wil de volgende tekst op mijn rouwbrief:

Advertentie

De tekst van een advertentie in een dagblad of in een wijkkrant is meestal identiek aan
de tekst van de rouwbrief. 
Kleine aanpassingen zoals een ander correspondentieadres of het weglaten van de 
uitnodiging voor de koffietafel, zijn heel gebruikelijk

Ik wil geen / wel een advertentie in

Bijzonderheden m.b.t. de advertentie:
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Mijn lichaam moet worden gecremeerd in crematorium

Na de crematie wil ik dat mijn as wordt verstrooid met / zonder familie

op zee

vanaf een schip

vanuit een vliegtuig

vanuit een ballon

met een vuurpijl

Na de crematie wil ik dat mijn as wordt bijgezet  in 

de urnenmuur van

begraven in

overgebracht wordt naar

ik laat deze beslissing aan mijn nabestaanden over

Andere wensen

Rouwbrieven, kennisgevingen, circulaires of annonces

Een rouwbrief is een formele kennisgeving van een overlijden. Er wordt in vermeld
wie er is overleden met als bijzonderheden de dag van het overlijden. Verder staat erin
wanneer en waar de uitvaart wordt gehouden en hoe de uitvaart wordt uitgevoerd
(begrafenis/crematie).

Ook de nabestaanden worden vermeld -dat zijn de mensen die het overlijden bekend
maken- en er wordt vermeld hoe en waar u afscheid kunt nemen. Vaak wordt op de
rouwbrief ook  het adres van de koffietafel met de uitnodiging daarvoor vermeld.
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Praktische aanwijzingen in de persoonlijke sfeer

Onmiddellijk na het overlijden moeten de volgende mensen op de hoogte worden
gesteld:

Familie

Kennissen

Werkgever

Vereniging

Buren

Anderen

U kunt een beroep doen voor advies op:

Belastingadviseur/fiscalist/boekhouder 

Verzekeringsagent/advocaat/notaris/makelaar

Geestelijke verzorger
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Waar vindt u mijn

* sleutels (reserve) 

* trouwboekje 

* polissen 

* wachtwoorden en pincodes bekend bij 

* creditcards

* autopapieren

* rechten, verplichtingen en afspraken bekend bij 

Opbaring
Een overledene kan worden opgebaard zodat nabestaanden afscheid kunnen nemen.
Opbaren kan thuis gebeuren maar ook in een mortuarium of in de rouwkamer van een
verpleeghuis of zorginstelling.
Voordat de overledene opgebaard is, wordt hij/zij verzorgd en gekleed en het is 
mogelijk om daar bij aanwezig te zijn en te helpen. Het opbaren en verzorgen is
afhankelijk van de beslissing van de directe nabestaanden en van de conditie van het
lichaam van de overledene. U kunt de volgende keuzes maken.

� Ik wil thanatopraxi: een lichte balseming waardoor mijn lichaam langere tijd
een goede conditie behoud en een koeling niet nodig is.

� Ik wil dat mijn lichaam (indien mogelijk) wel / niet wordt opgebaard.

� Ik laat de beslissing om op te baren over aan mijn nabestaanden.

Plaats van opbaring

� thuis

� uitvaartcentrum/mortuarium 

� anders namelijk
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Gedenksteen

De keuze in gedenkstenen is groot.

Er zijn tal van alternatieven voor natuursteen zoals bijvoorbeeld glas, hout, metaal,
keramiek of kunststof.

Talloze kunstenaars zijn in ‘grafkunst’ actief en velen laten zich leiden door de 
persoonlijke ideeën die de nabestaanden hebben. 

Ook bestaat er de mogelijkheid een graf en het onderhoud daarvan langdurig onder te
brengen. (Langer dan 20 jaar -www.grafzorg.nl-).

Cremeren

Cremeren heeft sinds 1991 op veel punten de gelijke status als begraven. 

Wetgeving bepaald dat asresten, na de crematie, vier weken moeten worden bewaard.

Hierna kan de urn(asbus) worden bijgezet in een bestaand graf, in een columbarium
(urnenmuur) of in een urnentuin. Daar is vaak de mogelijkheid aanwezig een 
monument te plaatsen of de plek te beplanten. 

De mogelijkheid is ook aanwezig om asresten -of een gedeelte daarvan- thuis te 
bewaren, in een medallion of in een sierurn te doen.

Er zijn vele soorten sierurnen en reliekhouders te verkrijgen; u kunt er ook een naar
eigen inzicht (laten) maken.

Asresten -of een gedeelte daarvan- kunnen ook worden verstrooid. U kunt dat laten
doen, u mag het ook zelf. 

U dient wel toestemming te hebben van de eigenaar van het perceel waarop de asres-
ten worden uitgestrooid.
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Ik wil dat mijn lichaam wordt:

begraven                                                                    

gecremeerd

ter beschikking wordt gesteld aan de wetenschap (u dient dit zelf te regelen met
een medische faculteit van een universiteit) 

ik laat de beslissing omtrent de bestemming van mijn lichaam over aan mijn
nabestaanden.

Afscheidsdienst/uitvaart.

Ik wil geen kerkelijke uitvaart

Ik wil, indien mogelijk, een dienst in parochiekerk

Crematorium 

Elders namelijk

Opmerkingen of aanwijzingen:

Sprekers

8

Mijn voorkeur gaat uit naar:

eenvoudige kist

massief houten kist

anders namelijk

Wie dragen de kist?

Familie en vrienden minimaal 4, maximaal 6

dragers van Uitvaart Frits Spierings

Hoe wordt de kist gedragen? 

op een baar rijden

aan de hand gedragen

geschouderd

Begrafenis

Ik wens begraven te worden

op de begraafplaats

bijzetten in het graf van              

naam

geboortedatum

overlijdensdatum
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     ecologische kist
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en omstreken” op. Deze 
samenwerking werd na een aantal 
jaar beëindigd maar de belangstelling bij mij was gewekt.
In 1986 startte ik met mijn onderneming: Uitvaart Frits Spierings.
Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam in deze branche en ik doe het nog steeds graag.
Ik ben duidelijk in wat ik vind en in wat ik bedoel.
Ik zal luisteren en u helpen met advies.

Lieke:
Ik ben in 2004 komen werken in het bedrijf van mijn vader. Het is heel bijzonder om 
zo met je vader samen te mogen werken. Ik heb enorm veel geleerd van Frits en dat 
doe ik nog steeds iedere dag… maar doe het uiteindelijk toch op de manier die bij 
mij past. Ik probeer tussen de regels door te luisteren, vooral naar de dingen die niet 
gezegd worden maar juist vaak zo intens aanwezig zijn. Ik begeleid ook mensen als 
spreker tijdens een afscheidsdienst. Juist dan is het heel belangrijk dat je ook hoort wat 
er niet gezegd wordt. Ik ga dan met de familie aan tafel zitten en laat ze vertellen. Wie hij 
of zij was en wat hij of zij betekend heeft. De mooie kanten maar ook de minder mooie 
kanten, die ons mensen allemaal eigen zijn, komen dan naar boven. Ik help de familie 
mee vorm geven aan het afscheid; willen ze kaarsjes aansteken? Zijn er sprekers? Wat 
voor muziek? Willen ze een foto of een powerpoint? Ik help ze met het maken van een 
prentje als dat nodig is. En dan ga ik naar huis, laat ik alles opnieuw de revue passeren 
en ik ga schrijven. Als ik de dienst af heb, zal ik deze naar de familie sturen, zodat zij 
deze na kunnen kijken. Want ieder woord moet kloppen, het is hun afscheid en het 
kan maar één keer. Als dan de dag van het afscheid er is, zorg ik dat ik er op tijd ben 
om alles mee in goede banen te leiden. Tijdens het spreken van de dienst zie ik bij de 
mensen in de aula een blik van herkenning: “ja, zo was ie echt”. En dan weet ik dat het 
is goed zo…Regelmatig krijg ik de vraag of ik familie ben, omdat ik het zo goed wist 
te omschrijven, alsof ik ze al jaren kenden.
Het is zo bijzonder, dat ik mag helpen, dat ik er mag zijn in zo’n moeilijke tijd.
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