
Een fotograaf die 
de uitvaart vastlegt, 
heeft u daar al eens 
over nagedacht?

Van alle belangrijke momenten in ons leven 
maken we foto’s. Bij een geboorte, verjaar-
dagen, bruiloften… Maar wist u dat het ook 
mogelijk is om van de uitvaart foto’s te laten 
maken? Dat klinkt misschien raar want het 
is toch geen feestdag? Dat klopt, maar het is 
wel een belangrijke dag. En foto’s zijn dan 
een dierbare en tastbare herinnering aan 
dat laatste afscheid.

Herinneringen levend houden
Het overlijden van een dierbare is een ingrij
pende gebeurtenis. Naast het verdriet moet er 
ook veel geregeld worden. En als de dag van de 
uitvaart aanbreekt, gaat deze vaak in een roes 
voorbij. Mensen herinneren zich niet altijd 
alles meer, terwijl er vaak veel mooie dingen 
gebeuren. Speciale uitvaartfotografen leggen 
al die momenten op respectvolle wijze vast. 
Zo kunnen nabestaanden achteraf in alle rust 
terugkijken en herinneringen levend houden.

Extra paar ogen
Anna Groot is afscheidsfotograaf en aange
sloten bij de coöperatie Afscheidsmomenten, 
een collectief van afscheidsfotografen. Anna 
vertelt: ‘Bij een uitvaart loop ik rustig rond en 
leg veel meer vast dan mensen zelf kunnen 
zien. Wie er allemaal geweest zijn, de bloe
men, de condoleance, de rouwauto, de mede
werkers, de kist. Ik fungeer eigenlijk als een 
extra paar ogen.’ Ze vervolgt: ‘Families geven 

me aan dat ze de foto’s zeer waardevol vinden 
en het hen helpt bij de rouwverwerking.’

Inspiratie en advies
Tap DELA geeft u graag meer inzicht over de 
mogelijkheden van uitvaartfotografie. Daarom  
organiseren we samen met de coöperatie  
Afscheidsmomenten op donderdag 26 oktober  
een speciaal inloopspreekuur over dit onder
werp. Tijdens dit spreekuur zijn ook foto
grafen aanwezig. Zij beantwoorden graag al 
uw vragen. Daarnaast liggen er diverse foto
boeken ter inzage. U en uw naasten zijn van 
harte welkom.

Inloopspreekuren
Naast het speciale inloopspreekuur over 
uitvaartfotografie, vinden elke donderdag in  
oktober tussen 10.00 en 11.30 uur reguliere  
inloopspreekuren plaats in het uitvaart
centrum van Tap DELA aan de Soestdijkse
wegZuid 265 in Bilthoven. 

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor 
iedereen, of u nu lid bent van coöperatie  
DELA of niet. Deelname is gratis en  
vrijblijvend. Kunt u niet naar ons toekomen,  
maar zou u het wel fijn vinden als er  
iemand bij u thuis langskomt? Belt u dan 
030 210 97 65 om een afspraak te maken.
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