
“De afscheidsviering raakte me, ook 
al ben ik geen familie” zei een van de 
aanwezigen. 

 
Wanneer is een afscheid persoonlijk?

In een afscheidsviering waar de 
overledene centraal staat en een 
blijvende betekenis krijgt. Kenmerkend 
is een goede afwisseling tussen woorden, 
beeld, muziek en rituelen. 

In rituelen ofwel symbolische handelingen 
worden gevoelens geuit waar woorden 
tekort schieten. Ze bieden troost en 
houvast en hebben een helende werking.
Samen met hen die achterblijven zoek ik 
naar de kern, de ziel van de persoon die 
is overleden. Het gaat om wie de over-
ledene was, is en blijft. Er ontstaat een 
beeld van de overledene dat herkenbaar 
is voor familie en de kring daarbuiten.
 
Een goed afscheid helpt om in de 
toekomst weer verder te gaan. 

“Ja, het was echt zoals ze was”

“De a fsche idsv ier ing r aakte me , ook a l  ben ik  geen fami l ie”

Ik ben Karin Otten - de Bruin en heb een 
schat aan levens- en werkervaring. 
Waar je werkt of wat je doet, altijd is de 
mens de verbindende factor. Daarbij gaat 
het mij vooral om contact te maken met 
de mens achter de feiten, de diepere bete-
kenis achter het verhaal. 
 
In een krantenartikel las ik over het 
beroep ritueelbegeleider bij afscheid. Ik 
wist direct dit is wat ik wil gaan doen. 
Vaak heb ik afscheids-
diensten meegemaakt 
waar meer recht 
gedaan kon worden 
aan de overledene. 
 
Ik heb de post-HBO opleiding bij Het 
Moment gevolgd. Met hart en ziel heb ik 
gekozen voor dit beroep. Je kunt echt iets 
voor anderen betekenen. 
Ik werk op een professionele manier en 
met persoonlijke aandacht.
Het geeft mij veel voldoening om samen 
met de nabestaanden een zo mooi 
mogelijk afscheid te realiseren. 

“Ieder einde is een nieuw begin”



Momenten waarbij ik u kan 

ondersteunen.

• 
Inhoud geven aan een persoonlijke 
afscheidsviering bij een overlijden.
• 
Ceremonies na de uitvaart:
asverstrooiing, bijzetten van de urn of 
het plaatsen van de definitieve steen.
• 
Een herdenking organiseren.
• 
Nazorg: het verlenen van praktische en 

emotionele ondersteuning na de uitvaart.

 
Wilt u zelf uw persoonlijke afscheid 

bespreken? Dat kan ook. Neem gerust 

contact met mij op.

 
Wat kost afscheidsbegeleiding?

Het kan van eenvoudig tot uitgebreid. In 
een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
bespreken we uw wensen. Afhankelijk 
daarvan maak ik een prijsopgave.
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Afscheidsbegeleiding Karin Otten

Gelderse Drift 1  |  5916 KB  Venlo
T  06 46313414  |  E  karin@kjpa.nl
www.kiesjepersoonlijkafscheid.nl


