
24 OKTOBER 2018 
STUDIEDAG 

IN GESPREK 
OVER DE 
DOOD

WELKOM IN DE 
ABDIJ VAN BERNE

De studiedag In gesprek over de dood vindt plaats in verschillende zalen van de

Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC Heeswijk-Dinther
abdijvanberne.nl

Routebeschrijving:
Openbaar vervoer: 
Vanaf NS-station ‘s Hertogenbosch bus 158 richting Verghel, halte Mgr. van Oirschotstraat 
(5 minuten lopen; 50 m ten oosten van de kerk loopt u linksaf de Abdijstraat in. Tweede straat 
rechts (Abdijstraat). Na 200 m gaat u linksaf, over de brug en onder de poort door).
Auto: 
Vanaf de A-2: Afslag 21, Veghel/Helmond N-279. Vanaf de A-50: Afslag 11, Veghel/Hees-
wijk-Dinther N-279. Bij de T-splitsing rechtsaf, en meteen, na 50 m, linksaf richting Vinkel. U rijdt 
nu in de Abdijstraat. Tweede straat rechts (nog steeds Abdijstraat). Na 200 m gaat u linksaf, over 
de brug en onder de poort door.

Parkeren:
Op het terrein van de abdij is voldoende parkeergelegenheid.

Inschrijven:
Inschrijven kan per e-mail op activiteiten@bernemedia.com. Deelname kost € 45,- p.p. inclusief 
lunch en consumpties. 
Inschrijving is definitief na bevestiging en ontvangst van € 45,- op bankrekening
NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel Berne onder vermelding van 
Studiedag In gesprek over de dood en uw naam.



Datum:  Woensdag 24 oktober 2018
Plaats:  Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC Heeswijk
Tijd:  10.00 uur tot 16.00 uur
Voor wie: Professionals in de uitvaartsector: uitvaartondernemers, 
  uitvaartleiders, ritueelbegeleiders
Prijs:   Deelname aan de studiedag kost €45,- (incl. lunch)
Aanmelden: Per e-mail op activiteiten@bernemedia.com
  

PROGRAMMA

9.30 uur  Inkom, welkom met koffie en thee

10.00 uur – 10.15 uur Welkom en korte inleiding op het thema 
   van deze studiedag
   Hermien Embsen & Dorothee Nijland

10.15 uur – 11.00 uur Lezing 
   Praten over je eigen dood
   Martin Hoondert

11.00 uur  Koffie / thee en keuze workshop

11.15 uur – 12.15 uur Workshop
   Keuze uit: 
   1. Levenstestament (Yarden )
   2. Rituelen bij afscheid in de praktijk (Iris van Noorden)

12.15 uur -- 13.00 uur Lunch 

13.00 uur – 13.45 uur Lezing
   Veranderingen in rituele repertoires rond de dood
   Ton Overtoom 

13.45 uur – 14.00 uur Keuze workshop

14.00 uur – 15.00 uur Workshop
   Keuze uit:
   3. Afscheidsfotografie (Dorothee Nijland, Boukje Canaan)
   4. Ook de professional gaat dood (Hermien Embsen)

15.00 uur – 16.00 uur Netwerken, borrel in het proeflokaal van de Abdij
   Naar keuze: Rondleiding langs de funeraire cultuur  
   van de Abdij van Berne

Studiedag 24 oktober 2018
In gesprek over de dood

In de uitvaartbranche staat ‘de klant’ centraal. Maar hoe zit 

het eigenlijk met de uitvaartprofessional? Hoe staat zij in 

het vak, hoe ontwikkelt hij zijn professionaliteit? En hoe zijn 

de persoonlijke identiteit en de professionele identiteit met 

elkaar te verbinden? 

In het recent verschenen foto- en tekstboek Rituelen rond de 

dood wordt heel nadrukkelijk de professional in beeld ge-

bracht. Fotografe Dorothee Nijland heeft zijn en haar werk 

in beeld vastgelegd. Op deze studiedag trekken we deze 

lijn door en gaan we in gesprek over wat het betekent om 

als professional werkzaam te zijn in de uitvaartbranche. We 

belichten dit thema vanuit diverse invalshoeken: de visie op 

de dood, veranderende rituelen, veranderende rollen, vragen 

en soms ‘eisen’ die nabestaanden aan de professional stellen, 

afscheidsfotografie. Op deze dag zijn we niet alleen in ge-

sprek over ons werk, maar ook en vooral over datgene waar 

ons werk om draait: de dood. 
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