
Informatieochtend Mandala Uitvaart-begeleiding op  

donderdag 13 april 2023 

Met Daphne de Bakker in gesprek over een persoonlijk afscheid. 

  

Het overlijden van een dierbare is een 

heftige en ingrijpende gebeurtenis. Alles 

staat even stil. Tegelijkertijd moet er in korte 

tijd van alles geregeld worden. 

  

Wanneer je weet dat het afscheid nadert, 

maar ook, wanneer afscheid nemen nog 

helemaal niet aan de orde is, kan het rust 

geven om al eens over de mogelijkheden na 

te denken. Het kan nabestaanden enorm 

helpen wanneer zij weten wat de wensen 

van de overledene zijn om zo een passend en waardig afscheid vorm te geven. Dit troost en 

helpt het verlies een plek te geven. Hierbij is het goed om te weten, dat er maar weinig moet 

en oneindig veel mag. 

  

Bovendien kan het bespreken van het afscheid een opening bieden om over de dood te 

praten wanneer dit moeilijk is. 

  

Mandala Uitvaartbegeleiding is een kleinschalige, zelfstandige en onafhankelijke 

uitvaartonderneming in Naarden en (ver) daarbuiten. Daphne de Bakker komt u op informele 

wijze informeren over de talloze mogelijkheden, zelfs wanneer er elders een verzekering is 

afgesloten. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de mogelijkheden: wat je 

vooraf kunt regelen, een eventuele verzekering, de kosten en meer. 

  

Wanneer het zo ver is, helpt Daphne door rust te brengen in zes overzichtelijke stappen. Zo 

ontstaat er tijd om afscheid te nemen en ruimte om de juiste keuzes te maken. Ook wanneer 

eventuele wensen van de overledene niet vooraf duidelijk zijn.  

Dan begeleidt zij de nabestaanden in het maken van de keuzes die gemaakt moeten 

worden. En geef je samen vorm aan een afscheid dat passend bij de overledene, en 

troostend voor de nabestaanden is. 

  

Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, 

Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 

Deze informatieochtend duurt van 10.30 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur. 

Wilt u deze informatieochtend bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Rita Kemink,  

 035-8889462. 

  

 


