
HENRIËT VAN DER HORST (Een Samenloop) is 
professional organizer, oftewel opruimcoach. Ze 
vertelt over het opruimen van spullen van overleden 
dierbaren, dat niet voor iedereen makkelijk is. Over hoe 
je zelf, als je aan het eind van je leven bent gekomen, 
handreikingen of hulp kunt krijgen om je spullen alvast 
uit te zoeken en op te ruimen, of klaar te maken voor je 
toekomstige nabestaanden.

Ze vertelt over het belang van opruimen en over waarom 
zelf de regie houden over wat je wel en niet wilt bewaren 
belangrijk  is en helend kan zijn in een rouwproces. Hoe je 
uit een veelheid van spullen een waardevolle herinnering 
kunt herscheppen door creatief met de spullen bezig 
te gaan. Opruimen is niet alleen fysiek, maar het geeft 
vooral rust in het hoofd. ‘It takes one to know one’ is haar 
motto. Ze vertelt over en toont voorbeelden van haar 
eigen ervaringen en die van anderen.

HANNIE SCHUURMAN  is registerexecuteur. Ze vertelt 
over wat er na een overlijden fi nancieel geregeld moet 
worden. Wie dat kan en mag doen en vooral hoe je die 
zaken kunt aanpakken. Het is immers belangrijk om 
ruimte te hebben voor rouw en dat het regelwerk, dat bij 
de afwikkeling van een nalatenschap komt kijken, geen 
stress of (nog erger) ruzie in de familie oplevert.
 
Ze vertelt over wat er komt kijken bij de voorbereiding, 
want aan ieder leven komt een eind, dat is zeker. Als je 
administratief en fi nancieel bent voorbereid en weet wat 
je wilt na jouw overlijden, geeft dat rust voor jezelf en 
het schept duidelijkheid voor de nabestaanden. Niet het 
leukste onderwerp om over te hebben, maar zó fi jn om 
geregeld te hebben.

ALGEMENE EN PRAKTISCHE INFORMATIE:

Henriët van der Horst en Hannie Schuurman zijn 
aangesloten bij het landelijke platform Jouw Laatste 
Levensfase, provincie Fryslân. Onze partners van Jouw 
Laatste Levensfase zijn betrokken professionals. Tijdens 
een lezing zal ook een aantal van hen aanwezig zijn. 

De lezing wordt gratis aangeboden en duurt in totaal circa 
twee uur inclusief pauze en tijd voor het stellen van vragen. 
U kunt Henriët en Hannie boeken via een mail naar 
info@eensamenloop.nl of telefonisch via 06-12631215.

Lezing: Ruimte en rust 
voor en na een laatste 
levensfase/afscheid

Henriët van der Horst Hannie Schuurman

OVERIGE PARTNERS FRYSLÂN
Jessica Monsma (uitvaartbegeleiding), 
Gerda Wesselius (Afscheid Belicht), BBAN met Zorg 
(thuis blijven wonen),  Aisha Krako-Bransen (Memories 
Uitvaartmuziek), Theone Joostenz (Levensverhalen). Rouw & 
verlies begeleiding; Paula van der Hulst (Omarm jezelf) en 
Sabina Rietveld (Rietveld rouw en verliesbegeleiding).

JOUWLAATSTELEVENSFASE
Monique Branse 06-13341257 of via een 
email info@jouwlaatstelevensfase.nl


