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 Wat is een ritueel?' zei de kleine prins. 
'Dat is een vergeten begrip', zei de vos.  

'Een ritueel maakt dat de ene dag verschilt van alle 
andere dagen, het ene uur van alle andere uren. 

Uit: ‘De Kleine Prins’ van Antoine de Sant-Exupéry 
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Voorwoord 

Als ik aan tafel zit bij mensen om de inhoud voor een 
afscheidsdienst te bespreken, merk ik soms dat nabestaanden 
het moeilijk vinden om te vertellen over degene die ze 
verloren zijn. Ze lopen vast in emoties of krijgen hun 
gedachten niet helder. Als ritueelbegeleider probeer ik 
dieper te zoeken dan de feitelijkheden uit iemands 
levensverhaal. Dan stel ik vragen over onderwerpen waar ze 
soms nog nooit over nagedacht of gesproken hebben. 

Dit boekje is ontstaan vanuit de gedachte hoe waardevol het 
is als naasten weten hoe iemand werkelijk was. 

Ook kan het aan het einde van het leven belangrijk zijn om 
zelf de balans op te maken. Hoe kijk je terug op je leven? 
Waar is nog verzoening of heling nodig?  

Zie dit boekje niet alleen als een handreiking in de 
voorbereiding van de afscheidsdienst, maar ook als een 
uitnodiging om waardevolle gesprekken te voeren met 
degenen die je lief zijn.  

 

Iris van Noorden 
juni 2017  
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Persoonlijk afscheidsritueel 

‘Nu ik er nog ben’  

De basisbehoeften van een mens die je aantreft in oosterse 
en westerse filosofieën en religies, zijn leven, liefhebben, leren 
en iets nalaten. Vooral dat laatste is een sterke behoefte voor 
mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd komen te 
overlijden. Je wilt dat je leven de moeite waard was, dat je 
iets wezenlijks hebt bijgedragen. Wat je achterlaat biedt ook 
troost en houvast voor degenen die achterblijven. 

Wat wil je achterlaten voor de mensen om je heen? De dood 
vraagt om levensbeschouwing, iets dat de rouwenden troost. 
Iets dat verbindt, zodat emoties gedeeld kunnen worden. In 
deze tijd van individualisering en ontkerkelijking wordt er 
gezocht naar nieuwe mogelijkheden om hier op een 
betekenisvolle manier invulling aan te geven. Een persoonlijk 
afscheidsritueel kan dit zijn. 

 Rituelen geven ruimte aan wat er is aan gedachten, 
gevoelens, zintuiglijke waarnemingen. Zodat ieder dicht 

bij zijn of haar eigen gevoel kan blijven en dit 
doorleeft. 

Een echt persoonlijke afscheidsdienst, -viering of -ceremonie 
is meer dan een standaard tekst, meer dan los vertelde 
herinneringen. Een echt persoonlijke afscheidsdienst gaat 
over wie je werkelijk was, over wat je hebt achtergelaten en 
over hoe je naasten verder kunnen gaan. 
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Wat wil je daarin uitdrukken? Hoe kun je dat doen? Welke 
mensen, woorden, kleuren, geuren, muziek, rituelen passen 
daar bij? Voor iedereen is dat anders. Dit boekje neemt je 
mee op zoek naar wat bij jou past. Aan de hand van 
invulvragen help je jouw naasten in het vormgeven van jouw 
toekomstige afscheidsdienst. 

Tegenwoordig bieden veel uitvaartondernemers een 
wensenboekje of codicil aan waarin je je wensen voor de 
uitvaart kan vastleggen. Dat is dit boekje niet. Dit gaat dus 
niet over kisten of rouwdrukwerk. 

Dit boekje gaat over jou. Het helpt jouw nabestaanden aan 
enkele handreikingen om invulling te geven aan een echt 
persoonlijke afscheidsdienst. Het gaat over bezieling, over 
levenslessen, over wat jij wilt achterlaten voor de mensen om 
jou heen. Dit gaat over het ritueel waaruit jouw naasten troost 
kunnen halen. 

Sommige onderwerpen lijken misschien voor de hand liggend, 
voelen wellicht confronterend  of heel intiem. Hoe goed je 
ook denkt dat jouw geliefden je kennen, toch zou het 
antwoord wel eens verrassend kunnen zijn. 

Bij ieder thema worden één of meerdere vragen gesteld. Er 
is ruimte om jouw eigen antwoorden en gedachten te noteren. 
Ik nodig je uit om hier de tijd voor te nemen. Met het invullen 
van dit boekje laat je een waardevol document achter voor 
als je er niet meer bent. 

Je kunt dit boekje ook gebruiken om met elkaar in gesprek te 
gaan over diepgaande onderwerpen. 
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En als het niet lukt dit boekje compleet in te vullen, geen 
probleem. Op sommige vragen heb je misschien geen 
antwoord, en dat is niet erg. Het hoort bij het leven dat 
sommige vragen onbeantwoord blijven. 
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Persoonlijke gegevens 

 

Dit boekje werd ingevuld door: 

 

 

op datum  

 

 

te  

 

 

 

 

 

Bewaar dit boekje op een logische plek en informeer je 
naasten erover. 
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Dierbare mensen 

 Goed afscheid nemen sluit niemand buiten.  
Een professionele ritueelbegeleider zorgt dat er ruimte 

is voor de verschillende relaties om iemand heen. 

Als iemand sterft, is rouw niet exclusief voorbehouden aan de 
meest naaste. Iedere betrokkene heeft zijn eigen emoties, 
gedachten en herinneringen. Als helder is wie de betrokkenen 
zijn, dan kan aan ieder ook aandacht worden besteed tijdens 
de afscheidsdienst, in welke vorm dan ook. Niets is zo pijnlijk 
als iemand negeren of vergeten te noemen. 

Daarnaast wordt een mens gevormd door de relaties om zich 
heen. Zo maakt het een verschil of je opgroeit in een groot of 
klein gezin en welke rol je binnen je gezin vervult. Het krijgen 
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van een kind maakt je tot ouder en boort eigenschappen aan 
die je daarvoor niet kende. 

Wie zijn belangrijk in je leven (geweest) en wat kenmerkt jullie 
relatie? 
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Levensvragen 

Visie op leven en dood 

Hoe je zelf denkt over leven en dood, kan voor je 
nabestaanden een helende of troostende werking hebben. 
Het kan helpen om jouw overlijden een plaats te geven in het 
grotere geheel. 

Hieronder schets ik enkele voorstellingen over leven na de 
dood die herkenbaar zijn voor mensen in onze tijd en cultuur. 
Overigens hoeft de ene gedachte de andere niet uit te sluiten. 

De levenslijn 
Mensen leven voort in hun kinderen, die het leven weer 
doorgeven aan hun kinderen. Zo ontstaat een eindeloze 
keten. Dit geldt ook voor mensen die kinderen opvoeden of 
inspireren. Denk aan mensen in het onderwijs of in de zorg. 

De onsterfelijke ziel 
Mensen hebben een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke 
ziel. De ziel gaat naar een hiernamaals, een overkant, een 
hemel of reïncarneert om verder te leren. De ziel behoudt zijn 
eigenheid of kan ook opgenomen worden in een groter 
oneindig geheel zonder onderscheid, zoals een druppel 
water in de zee.  

De wereldreligies sluiten aan bij deze gedachte. 

Niets 
Na de dood is er niets.  
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De kracht van creatie 
Mensen leven voort in hun werk, dat ze in hun leven tot stand 
hebben gebracht. Denk aan kunstenaars, schrijvers, filosofen, 
ambachtsmensen maar ook ondernemers met een eigen 
bedrijf. 

De cyclus van de natuur 
De mens is onderdeel van de cyclus van de natuur. De mens 
is ontstaan uit de natuur en haar grondstoffen, volgt het ritme 
van de seizoenen, en wordt na zijn dood weer in de natuur 
opgenomen. De levensenergie vergaat niet, maar verandert 
van vorm. Denk ook aan de vier elementen aarde, water, 
lucht en vuur. 

 

Welke voorstelling heb jij over leven na de dood? 
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Over het leven 

Welke principes zijn belangrijk voor je? Wat is jouw 
belangrijkste levensles geweest (tot nu toe)? Wat wil je graag 
nalaten aan de mensen van wie je houdt? 
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Over verandering 

Ieder mens maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die je 
leven veranderen. Soms verbonden met verdriet, soms 
verbonden met vreugde. 

Welke veranderingen zijn belangrijk geweest in je leven? 
Wat gebeurde er? Wat heeft dat voor jou betekend? 
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Over geluk 

Wanneer was je gelukkig? Wanneer en waarvan genoot je? 
Welke dromen of idealen heb je waar kunnen maken? Hoe 
breng/ bracht je graag je vrije tijd door? 
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Over teleurstelling 

Welke teleurstellingen waren er in je leven? Welke gemiste 
kansen zie je achteraf? Waar heb je spijt van? Hoe ging jij 
om met teleurstelling of pijn? Wat heeft het je gebracht? 
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Over inspiratie 

Inspiratie laat je dingen voor elkaar krijgen die je eerder niet 
voor mogelijk hield. De ene mens haalt zijn inspiratie uit 
geloof, de ander uit de natuur of uit de liefde voor de mensen 
om hem heen. Grote mensen zoals Nelson Mandela werden 
geïnspireerd om hun eigen visie uit te dragen en inspireerden 
daarmee vele anderen. 

Waar haal je je inspiratie vandaan? Wat bezielt jou? Wat is 
van invloed geweest op de keuzes die je hebt gemaakt in je 
leven? Uit welke bronnen put je?  
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Over dankbaarheid 

Dankbaarheid voelen kan een immense krachtbron zijn. 

Wie of wat vervult jou met dankbaarheid? Wie zou je graag 
bedanken maar die gelegenheid is er (nog) niet geweest? 
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Over jezelf 

Hoeveel de mensen om je heen ook van je houden, ieder ziet 
jou toch door zijn of haar eigen bril van overtuigingen en 
levenservaringen. Hoe je jezelf ziet kan heel anders zijn. 

Wat zie jij als jouw mooiste eigenschappen? 

 

 

 

 

 

 

Welke eigenschappen van jezelf ben je niet blij mee? 

 

 

 

 

 

 Een goed afscheid doet recht aan alle facetten van 
een mens. De mooie kanten maar ook de gemiste 

kansen. Een professionele ritueelbegeleider vertaalt 
deze op een respectvolle en liefdevolle manier. 
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Eigen persoonlijk symbool  

In mijn blog http://blog.noorderzon-ritueelbegeleiding.nl/het-
zakmes/ leg ik uit wat de kracht is van een persoonlijk 
symbool. Dat is de basis waarmee er samenhang kan 
worden gecreëerd in de afscheidsdienst, iets heel eigens, 
persoonlijk en herkenbaar. Iets dat je blijft koesteren, ook 
jaren later.  

 

Jouw persoonlijke symbool klopt op verschillende vlakken. Je 
kunt er dingen uit je dagelijkse leven aan verbinden, misschien 
is het wel een voorwerp dat een belangrijke rol speelt in je 
leven. Daarnaast  roept het warme emoties op. Bovenal kun 
je er een betekenis aan geven die zegt hoe je in het leven 
staat. 

  

http://blog.noorderzon-ritueelbegeleiding.nl/het-zakmes/
http://blog.noorderzon-ritueelbegeleiding.nl/het-zakmes/
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Wat zou je op dit moment noemen als jouw persoonlijke 
symbool en waarom? 
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Sfeer en omgeving 

Teksten  

Mensen zijn gevoelig voor taal, voor ritme van woorden, voor 
beelden die ermee opgeroepen worden. Woorden die iets 
diep van binnen raken. 

Zijn er teksten, gedichten, verhalen, boeken die belangrijk zijn 
geweest voor hoe je in het leven staat? Of die iets zeggen 
over jouw visie of wat je wilt nalaten? 
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Muziek 

Een afscheidsceremonie zonder muziek is haast niet voor te 
stellen. Muziek brengt emoties in beweging, draagt bij aan 
de sfeer en de beleving. 

Kies je voor muziek afgespeeld op een muziekinstallatie, dan 
is er veel mogelijk.  

Live muziek maakt het nog specialer. Muzikanten stemmen 
zich af op de sfeer waardoor het luisteren een extra dimensie 
krijgt. 

Welke muziek vind je passend bij je uitvaart? 

En wat betekent die muziek voor jou? 
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Locatie 

De locatie waar de afscheidsdienst plaats vindt, heeft invloed 
op de sfeer en beleving. 

Buiten in de natuur biedt hele andere mogelijkheden, ook 
voor een eventueel ritueel. De bomen om je heen als stille 
getuigen, de wind in je haren, de zon in je gezicht. Zie je het 
al voor je? 

Een binnenlocatie is, mede gezien de regenkans in 
Nederland, vaak een stuk praktischer. Ook zijn benodigde 
faciliteiten zoals muziekinstallatie, stoelen en toilet meestal 
aanwezig. 

Enkele inspiraties: 

• Buiten, bos, achtertuin, natuurbegraafplaats 
• Landelijk, boerenschuur, hoeve 
• Theater met voldoende zitplaatsen 
• (voormalig) Kerkgebouw 
• Kasteel 
• Eigen bedrijf, autogarage, werkplaats, atelier 
• Aula van crematorium voorzien van alle faciliteiten 

Hoe zou jij de locatie voor jouw afscheidsdienst omschrijven? 
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Aankleding 

Mensen die rouwen zijn extra gevoelig voor schoonheid en 
vormgeving, maar het moet wel kloppen. 

Aankleding zoals bloemen, kaarsen of persoonlijke 
voorwerpen kunnen een afscheidsdienst heel herkenbaar en 
eigen maken. Denk aan bloemen, precies die waar je zo van 
hield en die volop in de tuin groeiden. Of een zee van 
kaarslicht dat een serene sfeer brengt netzoals thuis. Of de 
eigen schilderijen, een mand met wol en breipennen, de pet 
die beschutting bood tegen weer en wind. Persoonlijke 
voorwerpen waaraan eenieder je herkent. 

Wat zijn je gedachten over aankleding van jouw 
afscheidsdienst? 
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Tot slot 

Als er iets is wat nog niet aan bod is gekomen in dit boekje, 
iets wat jij belangrijk vindt voor jouw afscheidsdienst, dan is 
hier ruimte om dit op te schrijven: 
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Ritueelbegeleider bij afscheid 

Een ritueelbegeleider is een professional die met 
zorgvuldigheid inhoud geeft aan de afscheidsviering en deze 
voorgaat.  

Hij of zij heeft voldoende afstand en nabijheid om wat er leeft 
aan emoties en gedachten bij de naasten te verwoorden naar 
hoe iemand werkelijk was. Door aanwezig te zijn, te luisteren, 
behoedzaam te leiden, duiding te geven en verbindingen te 
leggen, worden losse ideeën tot één geheel gebracht, met 
een kloppende opbouw en samenhang. 

De ritueelbegeleider is een bruggenbouwer. Een brug tussen 
verschillende levensvisies van de betrokkenen, zodat het voor 
ieder verstaanbaar is. Een brug tussen verleden, heden en 
toekomst, hoe verder te gaan als die ene mens er niet meer 
is. 

 Een goed ritueel bevat zowel eenvoud als diepgang. 
Geen tierelantijnen maar wel een sleutel tot een 

diepere werkelijkheid. 
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Over de auteur 

Iris van Noorden (Maastricht 1977) is ervaren 
ritueelbegeleider die veel mensen heeft mogen begeleiden 
bij een persoonlijk afscheid. Ook maakt zij rituelen bij 
andere levensmomenten zoals huwelijk en geboorte. 

 Na een studie TU Werktuigbouwkunde en een 
carrière in de techniek, koos ik ervoor een hele andere 
kant op te gaan. Aanzet hiervoor was een ingrijpende 
verlieservaring. Een innerlijk verlangen naar zingeving, 
om iets wezenlijks voor anderen te kunnen betekenen, 
bracht mij ertoe om op een professionele en creatieve 

manier met rituelen te willen gaan werken.   

Als trainer bij de opleiding op post-HBO niveau 'Ritueel 
begeleiden bij afscheid' van instituut Het Moment begeleidt 
zij toekomstige ritueelbegeleiders om hun eigen specialisme 
te ontdekken zodat ook zij iets unieks en waardevols aan de 
wereld kunnen bijdragen. 
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Contactgegevens: 
Iris van Noorden 
Kempstraat 8 
6116 AT Roosteren  

06 201 61 865 

iris@noorderzon-ritueelbegeleiding.nl 

Voor meer info en inspiratie, kijk op de website: 
www.noorderzon-ritueelbegeleiding.nl 

 

Gesprek bij leven 
Een kennismaking met mij is vrijblijvend, onafhankelijk en 
kosteloos.  
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Deze literatuur diende als inspiratiebron: 

 
Stephen R. Covey, De 8ste eigenschap, 2011 

Gerard Lukken, Rituelen in overvloed, 1999 

Aart Mak, Uitvaartwijzer, 2015 

Carlo Leget, Ruimte om te sterven, 2012 

Hermien Embsen & Ton Overtoom, Hoe zou jij het willen?, 
2007 
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Wat wil je achterlaten voor de mensen om je heen?  

 

Het werkboek ‘Nu ik er nog ben’ bevat waardevolle 
levensvragen. Het zet je aan het denken over jouw visie 
over thema’s zoals geluk, teleurstelling en dankbaarheid. 
Jouw persoonlijke antwoorden hierop helpen jouw 
naasten om inhoud te geven aan je eigen 
afscheidsdienst. 

Ritueelbegeleider Iris van 
Noorden schreef dit 
werkboek als handreiking 
voor mensen die weten dat 
zij binnen afzienbare tijd 
komen te overlijden.  


