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Voor de echte bloemenliefhebber die het 
eens anders wil doen, is er sinds kort een 
mooi nieuw product: de bloemenband. 

Voor u ligt het Winterbulletin 

van PCB Uitvaartzorg, met uit-

eenlopende onderwerpen. Van

de bloemenband tot begraven,

Lichtjesavond tot vingerafdruk. Ik hoop 

dat wij u hiermee inspireren en tot nadenken 

stemmen.

Bij dit bulletin vindt u ook een vel met PCB-

stickers, die u op uw verzekeringspapieren, 

adresboekje en agenda kunt plakken. Zodat 

u ons altijd snel kunt bereiken in het geval 

dat dat helaas moet.

Tenslotte laat ik u nog even weten dat zowel 

op 21 september als op 16 november 

een algemene ledenvergadering van PCB 

Uitvaartzorg heeft plaatsgevonden en 

dat de notulen van beide vergaderingen 

opvraagbaar zijn via info@pcbuitvaartzorg.nl 

of 030 262 22 44.

Namens het hele team van PCB Uitvaartzorg 

wens ik u alvast een mooi kerstfeest en een 

gelukkig nieuwjaar.

Pierre van Kooten, directeur

Band van stof met lussen 
oemenband is ontworpen door kunste-

Jantine Kraaijeveld naar aanleiding 

van een paar overlijdens in haar eigen directe 

. Ze wist dat bloemen een belang-

ol moesten spelen bij de uitvaarten, maar 

einig op met de rouwbloemstukken uit 

es van bloemisten. Ze maakte een 

tof met lussen, die om de kist heen 

den geknoopt en waar voorafgaand aan 

tigheid bloemen in gestoken konden 

 En het effect was zo bijzonder dat ze 

t product ook aan uitvaartonder-

en aan te bieden.

an op verschillende manie-

den. De nabestaanden kunnen 

gaand aan de uitvaart zelf de 

en. Een andere optie is om in 

t een oproep te doen om een losse 

en. Deze kunnen dan in een 

t begin van de plechtigheid door 

enden zelf in de band worden 

van PCB Uitvaartzorg, met uit-

eenlopende onderwerpen. Van 

de bloemenband tot begraven, van 

gedaan, waarbij de bloemen-

zee langzaam groeit. De keuze 

van de bloemen kan vrij worden 

gelaten, maar het is ook een optie 

om te vragen om bloemen in één

kleur mee te brengen of te kiezen

voor een vaste kleurencombinatie voor een

heel stijlvol resultaat. En dan kunt u de bloemen 

nog combineren met pauwenveren, gedroogde 

strohalmen of droogbloemen. 

De slogan is “Bloemenband schenkt ogentroost”. 

En dat is goed gekozen vinden wij. 

PCB Uitvaartzorg heeft een herbruikbare 

bloemenband aangeschaft.

Voorwoord



In ons vorige Bulletin heeft u kunnen lezen dat er landelijk een voorkeur bestaat 
voor cremeren ten opzichte van begraven. Slechts 33% van de Nederlanders kiest 
voor begraven. Maar hoe zit dat eigenlijk bij PCB Uitvaartzorg?

We hebben onze cijfers er eens bij ge-

pakt en daaruit blijkt dat bij ons 45% van 

de uitvaarten begrafenissen zijn. Dat is 

bijna de helft van al onze uitvaarten en 

dus aanzienlijk meer dan het landelijk 

gemiddelde.

Begraven, waar?
Vrijwel elk dorp in de regio heeft één 

of meerdere begraafplaatsen. Doordat 

wij als uitvaartondermening al zo lang 

bestaan, vanaf 1933, zijn we vrijwel 

overal al wel eens een keer geweest 

en kennen we daar de situatie. Maar 

de meeste begrafenissen vinden toch 

plaats in de stad Utrecht. Daar zijn vier 

gemeente lijke begraafplaatsen: Tolsteeg, 

Kovelswade, Soestbergen en Daelwijck. 

Het zijn tegenwoordig eigenlijk meer 

gedenk parken dan eenvoudige begraaf-

plaatsen en ze zijn de moeite waard om 

een keer te bezichtigen. Soestbergen 

en Kovelswade zijn sinds 2001 zelfs 

een rijksmonument. Op Soestbergen 

vindt u de Ring van Zocher, een ring van 

keldergraven, uniek in Europa. En in de 

aula van Begraafplaats Tolsteeg is een 

muurschildering van Escher te bewonde-

ren. Zowel op Tolsteeg als Soestbergen 

liggen bij de entree beschreven wandel-

routes over de begraafplaats klaar. Meer 

informatie vindt u op de gemeentelijke 

website: www.utrecht.nl

Overigens, wist u dat er in Leidsche Rijn 

geen begraafplaats is gevestigd?

Natuurbegraven
Wij merken dat er steeds meer interesse 

is voor een begrafenis in de vrije natuur. 

Soms in combinatie met de nieuw 

ontwikkelde duurzame uitvaartkist 

Loop Living Cocoon, gemaakt van pad-

denstoelen. 

Om in te spelen op de behoefte aan 

natuurbegraven, bestemmen sommige 

algemene begraafplaatsen nu een deel 

van hun grond voor natuurbegraven. 

Voorbeelden daarvan zijn ook in onze 

regio te vinden: Den en Rust in Bilthoven, 

Oud Zuilen in Utrecht, Nieuwe Algeme-

ne Begraafplaats in Doorn, Bosdrift in 

Hilversum.

Mocht u op zoek gaan naar een plekje 

op een natuurbegraafplaats, wees dan 

vooral alert op de onderlinge verschillen. 

Op de ene natuurbegraafplaats mag je 

bijvoorbeeld geen enkele markering 

DOOR JOKE VAN DER LEE, 

UITVAARTLEIDER

op het graf zetten, bij een andere na-

tuurbegraafplaats zijn houten of zelfs 

roestkleurige cortenstalen naamborden 

toegestaan. Soms liggen de graven ver-

scholen in het bos, maar soms ook liggen 

de graven netjes naast elkaar en is het 

vooral een “natuurbegraafplaats” omdat 

de lichamen niet geruimd zullen worden.

Een begraafplaats die is aangesloten 

bij Natuurbegraven Nederland is geen 

onderdeel van een algemene begraaf-

plaats, maar is voor 100% natuur-

begraafplaats. In onze regio is de 

dichtstbijzijnde natuurbegraafplaats 

gelegen in Arnhem: Heidepol.

Als u eens zou willen kennismaken met 

Heidepol is dat vrij eenvoudig. Elke 2e 

dag van de maand kunt u daar een och-

tend meewandelen onder begeleiding 

van een gids.

U merkt, met de keuze voor “begraven” 

bent u er nog niet. Want daarna volgt nog 

een keuze voor de gewenste begraaf-

plaats en een keuze voor de gewenste 

plek. En wanneer u kiest voor natuur-

begraven, volgt bovendien nog de keuze 

voor een geschikte uitvaartkist. Keuzes, 

keuzes, keuzes….

Heeft u hierover vragen, of wilt u hierover 

verder praten? Neem dan vooral contact 

met ons op. We helpen u graag verder.

F
o

to
: A

D

Loop Living Cocoon

Bron: www.natuurbegravennederland.nl/heidepol

Wandel mee met een georganiseerde, informatieve wandeling door de natuur
Bekijk de karrensporen, herken de verschillende soorten vogels aan hun 

gefl uit en ontdek hoe het natuurgebied wordt beheerd. Elke 2e dag van de 

maand is er gelegenheid door de natuur van Heidepol te wandelen.

Praktische informatie
Een medewerker van de natuurbegraafplaats leidt de wandeling en vertelt 

over de natuur en natuurbegraven. De informatieve wandeling start om 

10.30 uur, de inloop is vanaf 10.15 uur. De wandeling duurt 60 minuten. 

Denkt u aan gepast schoeisel? 

Aanmelden via 026 711 22 15 of via de website: 

www.natuurbegraven.nl/activiteit

Natuurgraf gemarkeerd met 
een houten gedenkteken



   Wildine 

Oosterom 

overhandigt

Riet Pronk 

haar canvas-

vingerafdruk

Wij vinden dat iedereen recht heeft op 
een mooie uitvaart, die waardevolle 
herinneringen achterlaat. Daarom 
helpen wij u geheel kosteloos bij het 
formuleren van uw ideeën en voorkeuren 
over uw uitvaart. Aan een uitvaart 
zijn kosten verbonden en die kosten 
kunnen fl ink oplopen door de keuzes 
die gemaakt dienen te worden: de kist, 
volgauto’s, live muziek, de grafsteen, 
de samenkomst na afl oop van de 
plechtigheid… Wij kunnen u ook helpen 
bij het vinden van de juiste fi nanciering.

Geld reserveren voor een uitvaart 
Wist u bijvoorbeeld dat u bij PCB 

Uitvaartzorg de mogelijkheid heeft om geld 

te reserveren voor een uitvaart? Dat kan bij 

de Stichting PCB Depositofonds. De hoogte 

van iedere storting en de frequentie 

waarmee u stort, bepaalt u zelf.

Door middel van dit depositofonds spaart 

u tegen een gunstig rentetarief voor de 

kosten van uw uitvaart. Uw nabestaanden 

kunnen het door u gespaarde bedrag 

gebruiken voor de crematie of 

begrafenis. U voorkomt hiermee dat uw 

nabestaanden onverwacht voor hoge 

kosten komen te staan. Het bedrag komt 

overigens uitsluitend beschikbaar na uw 

overlijden: bij leven is opnemen van de 

depositorekening niet mogelijk.

In principe kan iedereen deelnemen 

aan het depositofonds. In de praktijk 

is deze manier van sparen voor de 

Verloting canvasschilderij vingerafdruk

Alles over het depositofondsvan PCB Uitvaartzorg

uitvaart erg geschikt voor mensen 

die geen verzekering willen afsluiten, 

die vanwege hun leeftijd een hoge 

verzekeringspremie moeten betalen en 

voor mensen die relatief veel spaar

hebben of onderverzekerd zijn.

Overigens is het depositofonds ook 

een prima optie als aanvulling op 

bestaande uitvaartverzekering

Rentepercentages 
Stichting PCB Depositofonds beheer

de ingelegde gelden zo verantw

mogelijk. Jaarlijks wordt er een 

rentepercentage bijgeschreven.

bestuur van de stichting stelt elk jaar 

opnieuw het rentepercentage vas

In de eerste maanden van elk 

kalenderjaar wordt aan de deposant

een overzicht toegezonden van 

Afgelopen zomer heeft PCB Uitvaartzorg bezoekers van de Afscheidswinkel de 
mogelijkheid geboden om een digitale afdruk van hun vinger(s) te laten maken. 
Daaraan was een verloting verbonden: van één deelnemer zou de vingerafdruk 
kosteloos op canvas worden afgedrukt. Van alle deelnemers was mevrouw 
Riet Pronk de winnaar. Zij heeft inmiddels het canvasschilderij met daarop 
haar vingerafdruk ontvangen.

Na het overlijden van uw dierbare 

gebeurt er heel erg veel, maar van één 

ding hebben we allemaal last. Dat is het 

gemis. U kunt hem of 

haar niet meer zien, 

niet meer horen 

en nooit meer 

voelen.

De vingerafdruk is een uniek lijnen-

spel, een waardevolle en persoonlijke 

herinnering voor nabestaanden. De 

afdruk kan op verschillende materialen 

en in diverse kleuren verwerkt worden. 

Wanneer de vingerafdruk op canvas wordt 

verwerkt, is deze daarna aan te raken en 

te voelen.

Herinneringssieraden
Een herinneringssieraad waarin de 

vingerafdruk verwerkt wordt, eventueel 

tezamen met de as van de overledene, 

is één van de vele andere mogelijkheden 

om een herinnering tastbaar te maken. 

Stap rustig eens binnen in de winkel op 

de Dorpsstraat 6 te Nieuwegein en laat 

u inspireren door en informeren over 

de mogelijkheden om deze tastbare 

herinnering dicht bij u te bewaren.

Welkom
U bent van harte welkom voor een 

persoonlijk gesprek en een bakkie troost 

tijdens de openingsdagen: 

dinsdag. woensdag en vrijdag 

10.00 – 17.00 uur. E-mailadres: 

Afscheidswinkel@pcbuitvaartzorg.nl

telefoon: 030 605 1630
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de rentebijschrijving en van het 

saldotegoed. Ook van eventuele 

tussentijdse stortingen in de loop van 

het jaar ontvangt u een afschrift.

Na het verzorgen van de uitvaart 

worden de kosten daarvan verrekend 

met uw tegoed. Een eventueel restant 

blijft in het depositofonds staan 

voor de achtergebleven partner. Als 

er geen partner is, wordt het restant 

van het deposito uitgekeerd aan de 

nabestaanden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken 

op www.pcbuitvaartzorg.nl/bij-leven/

#depositofonds. 

Uiteraard kunt u ons ook altijd 

bellen op 030 262 22 44.



PCB Uitvaartzorg 
Donaudreef 25

3561 EL  Utrecht

030 262 22 44

info@pcbuitvaartzorg.nl

Uitgebreide informatie vindt u op onze website www.pcbuitvaartzorg.nl
Volgt u ons al op Facebook? www.facebook.com/pcbuitvaartzorg

LICHT IN DE DONKERE DAGEN VOOR KERST

Bulletin3x per jaar thuis ontvangen? Word dan lid van 
PCB Uitvaartzorg,dit is geheelkosteloos!

Licht op Noorderveld is vrij toegankelijk 

voor iedereen, jong en oud, ongeacht 

geloof of levensbeschouwing. Dus ook 

voor nabestaanden van wie de dierbaren 

elders gecremeerd of begraven zijn. PCB 

Uitvaartzorg was erbij en het was wat 

ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!

‘Kaarslicht in Vreeswijk’ 
Op woensdag 14 december tussen 

19:00 uur en 22:00 uur wordt sfeervol 

Vreeswijk voor ‘Kaarslicht in Vreeswijk’ 

omgetoverd tot een sprookje. Een unieke 

en betoverende belevenis. De straat-

verlichting wordt gedoofd en meer dan 

10.000 lichtjes twinkelen u tegemoet. In 

de straten treden verschillende koren op, 

zijn er diverse activiteiten en er is een 

markt. De schepen en de sluizen zijn ook 

versierd met honderden lichtjes. Naast 

de Barbarakerk staat als vanouds de 

kraam van PCB Uitvaartzorg. Wij delen 

kerstballen uit, waarin u een boodschap 

aan een dierbare of een kerstwens kunt 

doen. De ballen worden in de kerstboom 

naast de kerk gehangen. Ook kunt u 

bij ons een grafl icht halen voor op de 

begraafplaats naast de kerk. Komt u ook 

langs?

Lichtjesavond in Utrecht
Ook op de Utrechtse gemeentelijke 

begraafplaatsen Daelwijck en Tolsteeg 

én op de R.K. Begraafplaats St. Barbara 

wordt dit jaar weer een sfeervolle 

lichtjesavond gehouden. Anders dan in 

Vreeswijk staat de avond geheel in het 

teken van herdenking.

Op 18 december, tussen 16.00 en 18.00 

uur bent u van harte welkom om een 

lichtje neer te zetten op het graf van uw 

dierbare en een boodschap achter te 

laten in de grote kerstboom die speciaal 

voor deze avond op de begraafplaatsen 

wordt geplaatst.

Er is levende muziek en een kop warme 

chocola. Behoefte aan een gesprek over 

het gemis? Wij staan voor u klaar met 

een luisterend oor.

Op vrijdag 11 november werd voor de 6e keer een geslaagd Licht op Noorderveld 
gehouden. Begraafplaats Noorderveld werd op deze avond verlicht met fakkels 
en vuurschalen. Er was een koor, Rouwgroep Nieuwegein was aanwezig en er 
was een speciaal programma voor de kinderen. 

Wij vinden het een mooie en passende traditie: in de maand december herdenken we de 
overledenen van wie wij dit jaar de uitvaart hebben mogen verzorgen. De uitvaartleider
zullen de namen noemen van de overledenen. Directeur Pierre van Kooten zal een 
overdenking uitspreken, er zal live muziek zijn en we luisteren naar een gedicht. 
Dit alles rondom het thema van dit jaar: “Omzien met een glimlach”.

Vanwege de huidige coronabesmettingen zullen we deze herdenking houden zonder 

fysieke aanwezigheid van nabestaanden. De herdenking is online te volgen via een 

livestream.

De nabestaanden van de overledenen van afgelopen jaar ontvangen per e-mail een 

uitnodiging om deze herdenking online te volgen. Ook kunnen zij van tevoren aangeven 

of ze het op prijs stellen dat de naam van hun dierbare wordt genoemd.

Is uw dierbare eerder overleden dan dit jaar en wilt u toch de herdenking volgen, dan

kan dat. Neemt u dan contact met ons op voor de toegangslink tot de livestream.

De datum van deze herdenking is: woensdag 21 december om 19.30 uur.


