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Liefdevol 
afscheid nemen



Hallo! 
Ik ben Liesbeth, oprichtster van Embrace The Moment. 
Ik creëer warme en unieke ceremonies op maat. Het is mijn hartenwens
om nabestaanden te begeleiden naar een warm afscheidsmoment.

In deze brochure vertel ik hoe ik jou kan ondersteunen. 
Dit samen met bezielde partners in o.a. beeld en muziek.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om mij te bellen of mailen. 
Ook na de kantooruren ben ik bereikbaar. 

Contact: 
tel. 0478 832 837 
info@embracethemoment.be



Volle ruimte voor 
een waardig afscheidsverhaal



Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen of mis je de energie om
dit op je te nemen?
Je wil er graag iets moois van maken en hebt wat ideeën maar je
zoekt iemand die je op weg helpt?

Het laatste stukje van de weg met degene die je verliest, mag op een
waardige en betekenisvolle manier ingevuld worden. Tijdens een
uitvaart kan en mag je heel veel zelf doen. Dit maakt het afscheid
persoonlijk en authentiek. 

Als ceremonievormgever help ik nabestaanden bij het inhoud geven aan
een uitvaart. Waar je als familie (op het moment) niet zelf toe in staat
bent, kan ik ondersteuning bieden of taken overnemen.

Uitvaartceremonie



Ik stel een afscheidsdienst samen, in alle sereniteit met als 'gouden
draad' het levensverhaal van de overledene. Dit doe ik door te
schetsen wat er in iemands leven daadwerkelijk belangrijk was,
welke keuzes hij of zij gemaakt heeft. 

Ik help bij het bepalen van wat het belangrijkste is en wat beter
weggelaten kan worden. 

Ik neem een bemiddelende rol op in families die verdeeld zijn,
waardoor de familie in staat is om een mooi afscheid te realiseren
van de overledene, ondanks de geschillen die er misschien bestaan.

Ik kan helpen om de 'pijnpunten' te benoemen in iemands leven en
de balans vinden met dat niet alles uitgesproken hoeft te worden in
het openbaar.

Ik zorg voor een krachtig geheel in de afscheidsdienst en neem
taken over waar het nodig is zoals vb. een tekst herschrijven of
voorlezen wanneer het voor iemand te lastig wordt.

In combinatie met een mooi geschreven en voorgedragen
levensverhaal, passende muziek, troostende gedichten en een
vleugje zingeving creëren we samen een persoonlijke
afscheidsceremonie.

Na de uitvaart is er de mogelijkheid tot een afsluitend gesprek
thuis, in het uitvaartcentrum of al wandelend in de natuur.

Wat doe ik als ceremonievormgever concreet voor, tijdens en
na de uitvaart?



Waardig herdenken, 
innig koesteren



Wil je in alle rust toewerken naar een alternatief afscheid op de
plek die je zelf kiest?
Kon je niet aanwezig zijn bij de oorspronkelijke uitvaart?
Is er een andere reden waarom je je dierbare opnieuw of alsnog in
het licht wil zetten? 

Ook na een uitvaart kan er behoefte zijn aan een herdenkingsmoment
in grote of intieme kring. Hier kan ik een verbindende ceremonie
samenstellen. Zodat het verlies verder een plaats mag krijgen in het
leven.

Een herinneringsdienst organiseren kan precies dat geven wat nodig is
om verder te kunnen. Ook hiervoor kun je mij contacteren.

Herdenkingsceremonie



Niet iedereen krijgt de kans om afscheid te nemen. Tegelijk dient een
nieuwe weg zich pas aan, wanneer een belangrijk levensmoment een
plaats kreeg in het geheel. Een troostwandeling maakt voor jou de cirkel
rond. Dit kan individueel, met enkelingen of in een kleine groep. 

Tijdens een troostwandeling neem ik je mee in het bos. We staan kort
stil bij de persoon of hetgeen je verloren hebt. 

Er zijn tussenstops voorzien met teksten/gedichten en enkele
eenvoudige handelingen. De natuur is zowel een toeschouwer als een
rustgevende factor. 

Zo krijg jij alle ruimte en tijd om in stukjes afscheid te nemen. 

Troostwandeling





gesprek met nabestaanden: thuis, in het uitvaartcentrum of digitaal
uitschrijven van het levensverhaal 
creatie van de volledige ceremonie op maat
samenstelling van het geheel (in samenspraak): welke teksten,
gedichten, muziek, handelingen, ...
een tussentijdse check en verfijning van de ceremonie 
bemiddelen bij nabestaanden onderling waar nodig
de uitvaart zelf voorgaan
ondersteuning op de dag zelf waar nodig vb. het overnemen van een
tekst wanneer het voor een sprekend familielid te lastig wordt
nazorggesprek achteraf thuis, in het uitvaartcentrum of al wandelend

WAT KAN JE HIERVAN VERWACHTEN?

duur: 60 minuten

UITVAART

AANBOD



duur: 45 minuten

HERDENKINGSCEREMONIE

AANBOD

gesprek met nabestaanden
uitschrijven van de herdenkingsceremonie
creatie van de volledige ceremonie op maat
samenstelling van het geheel (in samenspraak): welke teksten,
gedichten, muziek, handelingen, ...
een tussentijdse check en verfijning van de ceremonie 
de herdenkingsdienst zelf voorgaan
ondersteuning op de dag zelf waar nodig vb. het overnemen van een
tekst wanneer het voor een sprekend familielid te lastig wordt

WAT KAN JE HIERVAN VERWACHTEN?



duur: 45 minuten

TROOSTWANDELING

AANBOD

gesprek met nabestaanden
verwerking van de noden van de nabestaanden en kort het
levensverhaal van de overledene
creatie van de wandeling met passende symboliek, woord en muziek
begeleiding van de wandeling 
aandacht voor emotionele ondersteuning tijdens de wandeling zelf
een attentie voor iedereen die meewandelt

WAT KAN JE HIERVAN VERWACHTEN?



duur: 45 minuten

TROOSTWANDELING

duur: 45 minuten

HERDENKINGSCEREMONIE

duur: 60 minuten

UITVAARTCEREMONIE



Om een afscheid te creëren dat volledig aansluit bij jou, de wens van de
overledene en alle nabestaanden, werk ik met verschillende partners.
Mensen met het hart op de juiste plaats. 

Zowel tijdens een afscheidsmoment als daarna begeleiden we je graag
waar dat voor jou past. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot muziek
en fotografie tijdens het afscheidsmoment. Daarnaast is er ook een
warm netwerk van rouwbegeleiders, trainers, ... die je achteraf kunnen
ondersteunen. Een greep uit het aanbod lees je hieronder. 

Afscheid nemen kunnen we niet in jouw plaats doen, maar we kunnen
wel een stukje van de weg met je meewandelen.

BEZIELDE PARTNERS
een warm team om je heen op moeilijke momenten



Patricia begeleidt afscheidsceremonies met haar natuurstem in een
uiteenlopend repertoire van liederen met een ziel tot
klankimprovisaties in het moment.

Zangmomenten bij afscheid

Live muziek tijdens de ceremonie
Max. 5 liederen tijdens de ceremonie 
Een lied buiten het repertoire kan samen bekeken worden

Meer over Patricia en een luistervoorbeeld vind je hier.

PATRICIA VAN CUTSEM

https://www.patriciavancutsem.com/klank-en-zang-bij-afscheid


Deborah verzorgt foto's tijdens een uitvaart, herdenking, ... 
Afscheid fotograferen. De mens op z’n triests? Dat doe je toch niet? 
Het lijkt misschien vreemd maar achteraf is men altijd dankbaar dat de
foto's er zijn om naar terug te kijken en als deel van het
verwerkingsproces. 

Afscheidsfotografe

Meer over Deborah en afscheidsfotografie vind je hier.

DEBORAH PUYLAERT

https://www.cherryblossomdphotography.be/afscheidsfotografie/


"Afscheid nemen 
is niet loslaten. 

Het is een andere manier 
van vasthouden."

 
 
 
 

Contact Liesbeth 
Telefoon +32 (0)478 832 837

info@embracethemoment.be
www.embracethemoment.be


