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Begrafenis op Sulawesi
een fascinerend feest

BART CHABOT
Onverwoestbare optimist

  ‘BijVredehof
voelen gasten zich
            thuis’



 toBe

H
In het voorjaar hebben wij u de eerste editie 

gepresenteerd van ‘toBe Vredehof’, een mooie 

manier om in contact te blijven met onze relaties. 

Het in stand houden van een goede relatie 

heeft vooral te maken met luisteren en daarnaar 

handelen. Maar ook met het delen van kennis en 

ervaringen. Dat doen wij dan ook graag, en deze 

‘toBe Vredehof’ is daar een mooi voorbeeld van.

Van nabestaanden weten wij dat het wezenlijk 

is dat zij aan een uitvaart een goed gevoel 

overhouden. Het gaat dan over inhoud en 

vormgeving van het afscheid, maar vooral ook 

over het gevoel dat de uitvaart bij hen heeft 

teweeggebracht. Niet alleen ratio, maar bovenal 

emotie en beleving. Dat is dan ook de kern 

van onze opdracht als uitvaartverzorger! Het is 

vanzelfsprekend dat alles moet kloppen, het is 

logisch dat de kwaliteit van onze dienstverlening 

goed moet zijn, maar onontbeerlijk is de 

Voorwoord

oprechte betrokkenheid van ons team bij hun 

werkzaamheden. Alleen als aan die voorwaarden 

is voldaan, hebben wij onze opdracht goed 

uitgevoerd. 

Ook uit de inhoud en interviews van deze editie 

‘toBe Vredehof’ blijkt hoezeer het gaat over 

beleving, betrokkenheid en actief in contact 

blijven met je omgeving. U leest het in de 

teksten over de Algemene Begraafplaats Almelo, 

over een geweldig initiatief vanuit een lokale 

vriendengroep op de Canadese Begraafplaats 

in Holten en over de meerwaarde van de eigen 

uitvaartcentra van Vredehof.

Wij hopen en vertrouwen er daarom op dat ook 

u aan het lezen van deze ‘toBe Vredehof’ een 

goed gevoel zult overhouden.  

Wij wensen u veel leesplezier!

EEN GOED GEVOEL

Herman Wormgoor
Algemeen Directeur
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‘Mensen blijven toch 
behoefte houden aan een 

plek waar ze naartoe kunnen’
Het aantal begrafenissen neemt af, het aantal crematies neemt toe. Wat heeft dat 

voor gevolg voor begraafplaatsen? Zullen zij wellicht ooit helemaal verdwijnen? En 

hoe kunnen zij inspelen op alle ontwikkelingen in de samenleving? Tonnie Homan, 

begraafplaatsbeheerder van ‘t Groenedael in Almelo, geeft zijn visie. 

Begraafplaats ’t Groenedael is de gemeentelijke begraafplaats van 
Almelo. Een prachtige plek midden in het groen, ruim opge-
zet, 16 hectare groot en gelegen naast Uitvaartcentrum Almelo 

en Vredehof. Er werken zes vaste medewerkers, onder wie beheerder 
Tonnie Homan. Hij vertelt: “Van het begeleiden van begrafenissen tot 
de administratie en het onderhoud van het groen en de stenen - wij 
doen alles zelf. Daarmee is Almelo uniek. Onze medewerkers zetten 
zich met ziel en zaligheid in en dat merken nabestaanden. Het meest 
zichtbaar zijn we natuurlijk bij de begrafenis zelf. Dan ‘lopen we voor’ 
zoals dat heet. Dat betekent dat we de stoet in goede banen leiden. 
We weten de beste route naar een graf en weten ook waar we grote 
groepen mensen kunnen neerzetten zodat iedereen alles kan zien en 
horen. Daarnaast verzorgen we het dalen van de kist en bedienen we 
de geluidsinstallatie. Na de begrafenis blijven wij bij het graf. We horen 
vaak dat nabestaanden dat als heel positief ervaren; de overledene blijft 
dan niet helemaal alleen achter.”

VERKEERDE ARGUMENTEN
Al jaren neemt het aantal begrafenissen af en kiezen er meer mensen 
voor een crematie. Prima als dat een bewuste keuze is, aldus Homan, 
maar jammer als die keuze op basis van verkeerde argumenten wordt 
gemaakt. “Mensen denken vaak dat begraven veel duurder is dan creme-
ren. Maar wij bieden verschillende opties. Als je kiest voor grafrechten 
voor 10 jaar, dan is de prijs vergelijkbaar met die van een crematie. Daar-
naast willen mensen vaak hun kinderen, die misschien ver weg wonen, 
niet belasten met het onderhoud van het graf. Maar de gemeente kent 
verplicht onderhoud. Het graf wordt sowieso goed onderhouden, ook 
wanneer de kinderen dat niet doen.” 

Homan verwacht dat de trend om vaker te kiezen voor cremeren zal 
doorzetten. Toch gelooft hij dat het belang van begraafplaatsen nooit zal 
afnemen. “Mensen blijven toch de behoefte houden aan een plek waar 
ze naar toe kunnen. Soms komt men daar pas na een uitvaart achter. 
Het komt daarom weleens voor dat wij een urn in een graf plaatsen.”  

Volgens Homan is het wel van belang dat begraafplaatsen blijven inspe-
len op nieuwe ontwikkelingen en behoeften van de samenleving. “Zo zijn 
wij onlangs gestart met een Vlindertuin voor foetussen die niet onder de 
Wet op de Lijkbezorging vallen, omdat ze voor de 24ste week zijn gebo-
ren. Door een uitvaartondernemer werden we er namelijk op gewezen 
dat daar behoefte aan bestond. Ook houden we elk jaar in december een 
grote herdenkingsbijeenkomst. De hele begraafplaats is dan verlicht met 
fakkels, er wordt muziek gedraaid en er worden gedichten voorgelezen. 
Dit wordt enorm gewaardeerd, er komen elk jaar 600 tot 700 bezoekers.” 

HISTORISCH 
Sinds dit jaar wordt ook het historisch en educatief aspect van de begraaf-
plaats meer uitgedragen. Homan: “Een begraafplaats is immers een  
belangrijk historisch archief. Wanneer we oude graven gaan ruimen, leg-
gen we eerst alle informatie digitaal vast zodat de gegevens altijd kun-
nen worden teruggevonden. We zijn ook aangesloten bij rustplaatsen.nl,  
een project waarbij historische begraafplaatsen in Overijssel worden 
gerestaureerd en educatief worden ontsloten. Daarnaast zijn we opge-
nomen in de RouteApp van AbelLife – een aantal wandel- en fietsroutes 
komen langs de begraafplaats – en verzorgen we rondleidingen over de 
begraafplaats. ’t Groenedael herbergt een keur aan bijzondere monu-
menten en plekken. Het grootste graf is dat van de familie Ten Cate, 
grondleggers van de Almelose textielindustrie. Daarnaast beschikken we 
over een aantal unieke houten grafledikanten.” 

HETZELFDE DOEL 
’t Groenedael heeft een goede service hoog in het vaandel staan. Zo kun-
nen mensen zelf een graf uitkiezen en worden de graven niet, zoals op 
veel andere begraafplaatsen, op rij toegewezen. Ook zijn er geen vaste 
tijdstippen waarop begrafenissen moeten worden ingepland. En wan-
neer nabestaanden bijzondere dingen willen, zoals een andere manier 
van dragen of een bepaalde manier om de kist te laten zakken, is dat 
in overleg ook vrijwel altijd mogelijk. “De uitvaartondernemer spreekt 
een tijd af met de nabestaanden en faxt een formulier met hun wensen 
naar ons. Vervolgens komen de nabestaanden hier een graf uitzoeken en 
spreken we alle wensen nog een keer goed met ze door. Dat doet altijd 
de medewerker die uiteindelijk ook de begrafenis voorloopt”, verklaart 
Homan de gang van zaken. Er is regelmatig overleg met de uitvaarton-
dernemers. Homan: “Vredehof is één van de grootste uitvaartonderne-
mers in onze regio. Een professionele partij waar we graag mee werken. 
We hebben regelmatig contact over ontwikkelingen in de samenleving 
en onderlinge verwachtingen, heel prettig. We hebben immers allebei 
hetzelfde doel voor ogen, namelijk tevreden nabestaanden.” 
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WEES WELKOM! 

Wanneer mensen terugblikken op een uitvaart, gaat 
het vaak over de crematie of begrafenis. Pedro Swier: 
“Daar vindt het allerlaatste afscheid plaats, dus het is 

logisch dat dat moment veel indruk maakt. Maar in dat cremato-
rium of op die begraafplaats breng je meestal maar een paar uur 
door, terwijl de overledene wel vijf of zes dagen in een uitvaartcen-
trum is. Dat maakt het uitvaartcentrum tot een bijzondere plek, 
waar je je geborgen moet voelen. Een plek waar je zonder aarze-
ling naar binnen stapt op een moment dat je zelf kiest. Maar ook 
een plek waar je eventueel grote groepen mensen kunt ontvangen 
voor een condoleance. En daarnaast moet het een plek zijn waar je 
de overledene met een gerust gevoel achterlaat omdat je weet dat 
hij of zij in goede handen is.” 

SEREEN
Herman Wormgoor vult aan: “Een crematorium is ingericht op 
de ontvangst van grote groepen. De aula is net een grote kerkzaal 
en de logistiek en tijdschema’s zijn zodanig georganiseerd dat er 
op een dag meerdere crematies kunnen plaatsvinden. Hoe anders 
is de sfeer in een uitvaartcentrum. Daar heerst een serene rust en 
je kunt er op een persoonlijke en intieme manier afscheidnemen. 
In Uitvaartcentrum Enschede kan dat bijvoorbeeld in een van de 
familiekamers die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Maar tegelij-
kertijd is hier ook een open en lichte ontvangstruimte waar een 
grote condoleance kan worden gehouden. De inrichting is flexibel 
en kan op de wensen van de nabestaanden worden afgestemd.” 

THUIS
Vredehof Uitvaartverzorging beschikt over eigen uitvaartcentra. 
Naast Uitvaartcentrum Enschede zijn dat in Enschede Aula  
Emmahof en Uitvaarthuis Glanerbrug en daarnaast zijn er  

Tussen overlijden en uitvaart zitten een paar intensieve dagen waarin er veel geregeld moet worden, 

maar waarin je ook graag dicht bij je dierbare wilt zijn om afscheid te nemen. Dat gaat niet in een 

kille, onpersoonlijke ruimte. Kan of wil de familie de overledene niet thuis opbaren, dan is het van 

belang dat dat in een uitvaartcentrum gebeurt waar men zich fijn en welkom voelt. Pedro Swier en 

Herman Wormgoor van Vredehof Uitvaartverzorging vertellen hoe zij dat ‘warme welkom’ realiseren. 

Vredehof Uitvaartverzorging ontvangt gasten in haar eigen uitvaartcentra

‘Alleen 
wanneer je 

je gasten 
ontvangt 

in je eigen 
huis, kun je 

ervoor zorgen 
dat ze zich 

thuisvoelen’

uitvaartcentra in Almelo, Bathmen, Losser, Enter en Neede. Vol-
gens Herman Wormgoor is het een groot voordeel dat Vredehof 
deze uitvaartcentra in eigen beheer heeft. “Alleen wanneer je je 
gasten ontvangt in je eigen huis, kun je ervoor zorgen dat ze zich 
thuisvoelen”, vindt hij. “Onze medewerkers zien onze uitvaartcen-
tra als hun thuis. Ze zijn er op hun plek, zijn trots en stralen dat 
ook uit. Hierdoor voelt de familie zich welkom.” Een ander groot 
voordeel is dat Vredehof in haar eigen centra beter kan inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om de inrich-
ting en technische mogelijkheden. Vredehof gaat zelfs zo ver dat 
de inrichting soms wordt aangepast aan de betreffende familie. 
Pedro Swiers: “Onze uitvaartleiders komen bij de mensen thuis. 
Ze weten daardoor goed aan te voelen wat er qua inrichting en 
opstelling bij die familie past. Bij een condoleance kan hier ver-
volgens op worden ingespeeld. Ook onze familiekamers hebben 
allemaal een andere sfeer. De familie kan zelf de sfeer kiezen die 
hen het meest aanspreekt.” 

GEEN DREMPEL
Herman Wormgoor ziet daarnaast een bredere rol voor uitvaart-
centra in de gemeenschap. “Er klopt regelmatig letterlijk iemand 
bij ons aan met een vraag. Dat toont aan dat er geen drempel is om 
bij ons binnen te lopen. Daarnaast kan het uitvaartcentrum bij-
voorbeeld fungeren als bezorgadres voor bloemen, ook wanneer 
iemand thuis ligt opgebaard. Ook met dat soort relatief kleine din-
gen ontlast je de familie.” Pedro Swiers: “Wat we ook vaak horen 
van families is dat het zo fijn is dat het hier neutraal terrein is. 
Tegenwoordig zijn er veel samengestelde gezinnen en complexe 
familieverhoudingen. In het uitvaartcentrum is iedereen gelijk en 
is iedereen ook altijd welkom. Dat gevoel dragen de medewerkers 
van Vredehof continu uit.” 
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Al jaren sluit een vriendengroep van acht mannen op zaterdagmid-
dag de week af in een restaurant op de Holterberg. Eén van hen, 
Gert Jan van ’t Holt, is bestuurslid van de stichting ‘Welcome again 

veterans’. De stichting organiseert jaarlijks een herdenking op de Canadese 
Begraafplaats op diezelfde Holterberg. Van ’t Holt: “Eenmaal in de vijf jaar 
is er een extra uitgebreide herdenking. Ik vroeg mijn vrienden altijd om 
daar bij te helpen. Na afloop van de herdenking in 2005 zaten we na te 
praten. We hadden allemaal het gevoel dat er wat miste bij de Canadese 
Begraafplaats. Bezoekers die meer wilden weten over de begraafplaats en 
de soldaten die er begraven lagen, konden bij wijze van spreken alleen bij 
de tuinman terecht. We wilden de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog 
levend houden, ook in een tijd dat er steeds minder veteranen uit directe 
herinnering over kunnen vertellen. Vanuit dat idee zijn we met de vrien-
dengroep de mogelijkheden gaan onderzoeken voor een informatiecen-
trum bij de begraafplaats.” 

De acht mannen richtten een stichting op, trokken een negende man met 
financiële achtergrond aan en begonnen vol enthousiasme. Bezoeken aan 
vergelijkbare informatiecentra in Westkapelle en Arras, besprekingen met 
architecten, afspraken bij gemeente en provincie over vergunningen en  
subsidiemogelijkheden, maar ook documentatiemateriaal en foto’s verza-

OVER HET VREDEHOF DONATIE FONDS
Het Vredehof Donatie Fonds verstrekt donaties, waarderings-
subsidies of awards aan organisaties die zich bezighouden  
met de laatste levensfase en het overlijden van mensen. Omdat 
Vredehof sterk geworteld is in Twente, worden voornamelijk 
Overijsselse initiatieven ondersteund. De Canadese Begraaf-
plaats Holten is een belangrijke bron van historische informatie 
over de eigen regio en daarmee een initiatief dat Vredehof van 
harte ondersteunt. 

EEN STUKJE CANADA 
IN OVERIJSSELOp de Holterberg, midden tussen de prachtige 

natuur, ligt een begraafplaats met bijna 1400 

graven van Canadese soldaten die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn in 

Oost-Nederland. Sinds een jaar of twee wordt 

hun verhaal verteld in het naastgelegen 

informatiecentrum. Wat begon met een 

spontaan idee van een groep maatschappelijk 

betrokken vrienden, is inmiddels uitgegroeid 

tot een centrum dat jaarlijks meer dan 30.000 

bezoekers verwelkomt.

melen om in het centrum te laten zien - het was een intensief traject. Uitein-
delijk werd in december 2010 begonnen met de bouw en in september 2011 
werd het informatiecentrum geopend door Prinses Margriet. Bestuurs-
voorzitter Albert van de Maat: “Onze doelstelling is om een breder publiek, 
waaronder ook kinderen, bewust te maken van oorlog en vrede. We hopen 
dat mensen die ons centrum bezoeken ervan doordrongen worden dat zo’n 
oorlog nooit meer mag gebeuren. ‘Wij zijn van na de oorlog, laat dat zo 
blijven’, zoals de scholieren uit Holten het zo mooi hebben omschreven op 
de grote tegelwand in het centrum.”

INDRUKWEKKEND
Achter elk van de 1394 graven op de Canadese Begraafplaats schuilt een 
indrukwekkend verhaal. In het bezoekerscentrum worden die verhalen ver-
teld via film, foto’s en documenten. Er is een uitgebreide database met de 
gegevens van alle in Nederland begraven Canadese soldaten en er kunnen 
interviews van getuigen van de bevrijding worden beluisterd. De film die in 
de filmzaal wordt gedraaid, belicht alle aspecten van de begraafplaats. De 
buitenwand van de filmzaal is bedrukt met alle 1394 namen van de soldaten 
die in Holten begraven liggen. Alle informatie is zowel in het Nederlands 
als het Engels beschikbaar. Er worden ook rondleidingen georganiseerd 
door het centrum en over de begraafplaats. Albert van de Maat: “De toe-
gang van het centrum is gratis, voor de rondleidingen vragen we een klein 
bedrag. Dat kan alleen doordat we met vrijwilligers werken; we hebben er 
maar liefst 65 ‘in dienst’. We willen een groot publiek bereiken, geld mag 
geen belemmering vormen om het centrum binnen te stappen. Dat werkt, 
want we verwelkomen inmiddels 30.000 bezoekers per jaar!” 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Natuurlijk heeft het informatiecentrum wel te maken met kosten voor bij-
voorbeeld energie, onderhoud en inrichting. Die kosten worden gedekt 

door subsidies en bijdragen van verschillende sponsoren. Ook het Vredehof 
Donatie Fonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Van ’t Holt: “De ver-
gaderzaal in het informatiecentrum hebben we ‘Vredehof-zaal’ genoemd 
omdat de inrichting betaald is met de bijdrage vanuit het Donatie Fonds. 
Daarnaast gebruiken we het geld van dat fonds voor de dagelijkse exploi-
tatie van het centrum. De steun van Vredehof is heel belangrijk voor ons.” 
De stichting is continu op zoek naar nieuwe sponsoren die het informatie- 
centrum een warm hart toedragen. In ruil voor een financiële bijdrage  
worden zij vermeld op de website en in het informatiecentrum zelf.  
Van der Maat: “Gelukkig zijn er veel bedrijven en organisaties die net als 
Vredehof het belang van ons informatiecentrum inzien. Hun financiële bij-
drage getuigt van een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Ze dragen er 
toe bij dat belangrijke historische informatie bewaard blijft voor volgende 
generaties.” 

Voor meer informatie: www.canadesebegraafplaatsholten.nl
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Eén van de scholingen die wordt aangeboden 
bij Adnovim Academie is de scholing 
‘Beschuit zonder muisjes’. Deze scholing 
heeft zich inmiddels al volledig bewezen!  

Kraamzorg en verloskunde is een vakgebied dat 
over het algemeen door veel vreugde is omgeven. 
Beschuit met muisjes, roze of blauwe vlaggetjes en 
blijdschap over een nieuw leven. Helaas gebeurt ook hier 
soms het onvermijdelijke; het sterven van een kind. Juist op het 
punt waar een nieuw leven zou moeten beginnen, keert alles 
om. Een overlijden kort voor, tijdens of kort na de geboorte heeft 
een gigantische impact op alle betrokkenen, van het gezin zelf 
tot familie en vrienden, van gynaecoloog en verloskundige, 
verpleegkundige en kraamverzorgende, tot betrokkenen 
in de uitvaartbranche. Om de eigen rol in een dergelijk 
emotionele gebeurtenis te professionaliseren 
is een bijscholingsbijeenkomst opgezet 
waarin diverse aspecten rondom het 
overlijden van een baby worden 
behandeld. De scholing is primair 
bedoeld voor verloskundigen, 
kraamverzorgenden en 
verpleegkundigen. De scholing 
‘Beschuit zonder muisjes’ wordt 
aangeboden via Open Inschrijving maar 
kan ook in groepsverband worden gegeven. 

Kijk voor het volledige scholingsprogramma  
op de website www.adnovim.nl

Vredehof heeft het boekwerkje 
‘Nu voor Later Wilsbeschikking’ 
in een aangepaste vorm opnieuw 
uitgegeven. Een wilsbeschikking 
is een codicil waarin wensen en 
voorkeuren staan. Hiermee kunt 
u, zonder of naast een testament, 
uw wensen aangeven voor na uw 
overlijden. Een wilsbeschikking 
geeft veel rust. Voor degene die 
het invult, omdat alles zwart 
op wit staat, maar ook voor de 
nabestaanden. Het is voor hen 
duidelijk wat uw wensen en 
voorkeuren zijn. Het codicil 
behandelt bijvoorbeeld de keuze 
tussen begraven, cremeren of het 
lichaam ter beschikking stellen 
aan de medische wetenschap. 
Ook de mogelijkheden rondom 
de uitvaart komen aan bod, zoals 
de muziek, de kist en overige 

VREDEHOF DONATIE FONDS
Is uw organisatie bezig een project op te zetten rond de 
laatste levensfase en het overlijden van mensen? Zijn extra 
gelden hierbij nog van harte welkom? Doe dan een beroep 
op het Vredehof Donatie Fonds. Het Vredehof Donatie Fonds 
helpt organisaties helpen. Het fonds verstrekt donaties of 
waarderingssubsidies aan organisaties die zich bezig houden 
met de laatste levensfase en het overlijden van mensen.  

NIEUWE WEBSITE ONLINE

INFORMATIE HULPLIJN
De Uitvaart Informatie Hulplijn is een gratis hulplijn voor al uw 

vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg. Om u als vragensteller 
nog beter van dienst te kunnen zijn, is onlangs een nieuwe website in 
gebruik genomen. Een overzichtelijke en uitnodigende site, waar alle 

contactmogelijkheden duidelijk staan aangegeven. 

Beschuit 
zonder muisjes…

Meer weten? Neem dan contact op via telefoonnummer 
053-431 23 89 of per e-mail: info@vredehof.nl

Aanvragen van 
de Nu voor Later 

Wilsbeschikking kan 
eenvoudig via 

www.vredehof.nl

Nu voor Later Wilsbeschikking
details bij de plechtigheid. De 
nieuwe Wilsbeschikking is aan-
gepast aan deze tijd en laat u 
ook vroegtijdig nadenken over 
uw digitale omgeving, zoals uw 
wachtwoorden en inloggegevens 
van de computer en social media.

Bezoek de website
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl of 

bel gratis: 0800 – 4444 000
(24 uur per dag / 7 dagen per week)
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