
an huis uit is PCB Uitvaartzorg een Protestants 

ganisatie, opgericht vanuit de 

erken in Utrecht. Tegenwoordig 

beperkt PCB Uitvaartzorg zich niet meer tot 

e uitvaarten alleen. Wij verzorgen 

oor iedereen die zich aangetrokken 

akter van PCB Uitvaartzorg als 

 De menselijke maat en kwaliteit 

op en kernwaarden als openheid, 

theid en persoonlijkheid zijn voor ons als 

end. Al 90 jaar lang.

e Uitvaartzorg U.A. is een 

onder winstoogmerk en heeft circa 

 die de zekerheid hebben dat er 

erlijden een vertrouwd iemand voor hen 

anneer dat gewenst is. Om deze 

unnen bieden is het lidmaatschap 

oepen. 

 dan ondersteunt u de coöperatieve 

ft u de volgende voordelen:

hap is kosteloos. U bent dan 

enslang lid inclusief thuiswonende kinde-

t 18 jaar. Inschrijving verplicht u verder 

utomatisch 3 maal per jaar ons 

aarmee u op de hoogte blijft van 

en in de uitvaartbranche in het 

emeen en bij PCB in het bijzonder.

ft de mogelijkheid om mee te denken en 

e beslissen over de koers die PCB Uit-

g kiest. U wordt jaarlijks uitgenodigd 

emene Ledenvergadering en kunt 

em laten horen.

PCB Uitvaartzorg heeft dit jaar een jubileum: wij bestaan 90 jaar! Toen PCB Uitvaartzorg 

in 1933 werd opgericht, waren er alleen nog maar begrafenissen, niet voor niets luidt 

de volledige naam dan ook “Protestants Christelijke Begrafenisvereniging”. 

PCB Uitvaartzorg bestaat 90 jaar!

Daarnaast kent het lidmaatschap ook een fi nan-

cieel voordeel. Tot 15 maart 2023 kwam dat tot 

uiting in een korting van € 150 op het basistarief 

van een uitvaart. Vanaf genoemde datum wordt 

deze korting omgezet naar een groter voordeel 

voor leden.

Nu een groter voordeel voor leden

Wij bieden onze leden met ingang van 15 maart 

2023 de mogelijkheid tot kosteloos opbaren in 

ons eigen uitvaartcentrum aan de Donau-

dreef 25 te Utrecht. De kosten voor een opbaring 

(€ 760 in 2023) komen daardoor te vervallen. Ook 

berekenen wij onze leden niets voor eventuele 

rouwbezoeken, inclusief de koffi e en thee tijdens 

deze rouwbezoeken. Dit alles geldt alleen onder 

de voorwaarde dat de uitvaart wordt verzorgd 

door PCB Uitvaartzorg en de opbaring in ons eigen 

uitvaartcentrum of thuis plaatsvindt. 
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Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden? 

Dan kunt u zich als lid aanmelden door een 

mail met uw gegevens te sturen naar: 

info@pcbuitvaartzorg.nl. Na aanmelding ont-

vangt u een bevestiging van uw lidmaatschap.

Ik bedank alle bestaande én nieuwe leden hierbij 

voor hun keuze voor een persoonlijke benadering 

door een uitvaartonderneming die 

u kent en die met u meedenkt!

Pierre van Kooten, 

directeur PCB Uitvaartzorg

Van huis uit is PCB Uitvaartzorg een Protestants 

Christelijke organisatie, opgericht vanuit de 

Protestantse kerken in Utrecht. Tegenwoordig 

beperkt PCB Uitvaartzorg zich niet meer tot 

kerkelijke uitvaarten alleen. Wij verzorgen 

uitvaarten voor iedereen die zich aangetrokken 

voelt tot het karakter van PCB Uitvaartzorg als 

organisatie. De menselijke maat en kwaliteit 

staan voorop en kernwaarden als openheid, 

oprechtheid en persoonlijkheid zijn voor ons als 

vanzelfsprekend. Al 90 jaar lang.

PCB Coöperatieve Uitvaartzorg U.A. is een 

coöperatie zonder winstoogmerk en heeft circa 

2.000 leden, die de zekerheid hebben dat er 

bij overlijden een vertrouwd iemand voor hen 

klaar staat wanneer dat gewenst is. Om deze 

zekerheid te kunnen bieden is het lidmaatschap 

in het leven geroepen. 

Als u lid bent, dan ondersteunt u de coöperatieve 

gedachte en heeft u de volgende voordelen:

PCB Uitvaartzorg bestaat 90 jaar!

Verder o.a. in dit nummer:



Connie Grootvelt-Cirkel
Connie is onze grootste schat. Zij is gastvrouw en 

verder doet ze tal van regeldingen om voor ons het leven 

makkelijker te maken. Hoe vaak heeft zij de uitvaartleiders 

niet uit noodsituaties geholpen. En ze doet het allemaal met 

een grote glimlach. En dat al 18 jaar.

Vroegste herinnering aan PCB Uitvaartzorg

Dat was haar sollicitatiegesprek in 2005. Het was één groot feest van herkenning, 

Connie kent zoveel mensen uit Utrecht en omgeving en straalde zoveel hartelijkheid 

uit, dat ze vrijwel direct werd aangenomen. En dat was op zich heel bijzonder, 

gezien het feit dat er maar liefst 144 reacties waren op de vacature van Gastvrouw/

Koffi edame. Haar sollicitatiebrief bestond uit 3 zinnen, waarbij de kern was dat 

een bakkie koffi e altijd goed is, als er troost nodig is. Ze werd één week ingewerkt 

door haar voorgangster en werd daarna in het diepe gegooid: op dag twee was ze al 

helemaal gewend. 

Broek

Een keer raakte haar broek vast tussen het wieltje van het rijdend baartje waar een 

overledene op lag. Met geen mogelijkheid kreeg ze haar broek weer los. Er zat niets 

anders op: de broek moest uit. Toen ze aan de familie moest uitleggen waarom het 

zo lang had geduurd voor ze de deur open deed, werd er smakelijk gelachen. 

“Net wat voor Jan”, zeiden ze.

Advies voor de komende 90 jaar

Voor de organisatie: zo weinig mogelijk veranderen en niet te groot worden zodat je 

de families de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben kunt blijven geven. 

Voor haar collega’s: schakel je gevoel niet uit. Als je niets meer bij dit werk voelt, 

dan moet je stoppen.

OMZIEN & VOORUITKIJKEN

Omzien én vooruitkijken

Een jubileum is in eerste plaats 

een moment om te vieren. Te 

vieren wie je bent en dat je er al 

zo lang bent. Je kunt het moment 

ook aan grijpen om eens om te 

zien naar wat vroeger was en om 

een blik vooruit te werpen op de 

toekomst. Wij vroegen drie men-

sen die lang aan PCB Uitvaartzorg 

verbonden zijn of waren om eens 

met ons mee te blikken.

Kennismaken met Utregse bloemist: Tom den Daas
Onlangs zijn wij een mooie samen werking gestart met de welbekende Utrechtse 

bloemist Tom den Daas.  Op verzoek van nabestaanden bestellen wij hier 

rouwstukken voor uitvaarten, strooibloemblaadjes, losse bloemen, etc.  Deze 

bloemisterij bestaat al ruim 80 jaar, bijna net zo lang als PCB Uitvaartzorg!

Het bedrijf is ooit gestart door Tom den 

Daas en draagt ook nog steeds zijn naam. 

Inmiddels is Tom met pensioen en is het 

bedrijf overgenomen door zijn 

dochter Laura den Daas en 

haar man Antony. Ze kopen 

zelf hun bloemen in, recht-

streeks op de veiling, waardoor 

ze kunnen werken met 

dagverse bloemen.

Wij zien dat zij prachtige 

rouwstukken leveren. 

Des gewenst voorzien van 

bedrukte linten en altijd 

met zorg geschikt en opge-

maakt. We kunnen hen van 

harte aanbevelen.

Jubileumcadeau

Omdat PCB Uitvaartzorg dit jaar 90 jaar 

bestaat, doen Laura en Antony al onze 

leden een Domkaars (11 cm) van de 

Utregse kaarsenmaker Ruud Snel cadeau 

wanneer u in de maand maart of april 

bij hen een bloemetje komt kopen. Dit 

aanbod geldt alleen op vertoon van dit 

Jubileumbulletin.

Nader kennismaken? 

De bloemenwinkel is te vinden 

tegenover Begraafplaats St. Barbara, 

Prinsesselaan 1A in Utrecht.

Meer informatie is te vinden op: 

www.tomdendaasbloemen.nl  en op 

hun website voor rouwstukken:

www.rouwwerk-utrecht.nl
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Jan Kraaimaat was 

nog school directeur 

van een middel-

bare school toen de 

toenmalige directeur 

van PCB Uitvaartzorg hem 

in 2004 benaderde: Jan, ik weet wel 

een leuk bijbaantje voor jou. Hij wilde 

Jan graag in het bestuur van PCB 

Uitvaartzorg. Jan moest er niets van 

weten. Hij stond volop in het leven 

en wilde niets met de dood te maken 

hebben. 

Vroegste herinnering aan 

PCB Uitvaartzorg?

Na lang aandringen kwam Jan 

dan toch maar eens kijken bij een 

vergadering in het uitvaartcentrum. 

Hij was zich er heel erg van bewust 

dat hij een gebouw binnen stapte dat 

met de dood te maken had. Toen hij 

zag dat in het bestuur allemaal oude 

bekenden zaten was hij al half en 

half om. Het voelde vertrouwd, maar 

toch ook griezelig. Ze zaten in de aula 

en vlak daarnaast lagen ze dan - de 

overledenen...  Jan was danig onder 

de indruk. Op een bepaald moment 

vroeg bestuurslid Arnold hem 

waarom hij toch zo zat te fl uisteren. 

Jan had het zelf niet eens in de gaten 

gehad. 

Hij zou uiteindelijk in december 2021 

aftreden. 

Advies voor de komende 90 jaar

Behoud het kleinschalige en het 

menselijke. De organisatiestructuur 

binnen PCB Uitvaartzorg is een 

afspiegeling van de Protestante 

kerk waar de kerkenraad de baas is. 

Iedereen praat mee, denkt mee en 

samen maken we er wat moois van. 

En als je nooit heel groot groeit, kun 

je die structuur ook behouden. En 

dat heeft zijn weerslag in de beleving 

van een uitvaart en daarmee in de 

rouwverwerking. 

Jan Kraaijmaat

OMZIEN & VOORUITKIJKEN

Niet voor niets maakt muziek een be-

langrijk onderdeel uit van uitvaarten: er 

kan een troostende werking van uitgaan. 

Dit is onlangs zelfs wetenschappelijk 

aangetoond door de afdeling medische 

en klinische psychologie van de Univer-

siteit van Tilburg. Volgens het onderzoek 

is dan met name troostend akoestische 

muziek in majeur, met in de tekst (in jij-

vorm) verwijzingen naar de toekomst. 

Wij dimmen het licht, steken de kaarsjes 

aan en ontvangen u met open armen.

Programma: akoestisch jazz- en popzan-

geres Anne Chris (foto inzet) zal zingen en 

zichzelf begeleiden op elektrische piano.

Wanneer: 

Zondag 16 april

Inloop: 

15.00-15.30 uur

Concert: 15.30-16.30 uur

Napraten met een hapje en een drankje: 

16.30-17.30 uur.

In ons kroonjaar willen wij graag iets extra’s doen voor onze 

leden en families.  We trakteren, maar wel op gepaste wijze. 

Wij nodigen u daarom van harte uit voor  een “troostconcert”. 
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Behoud het kleinschalige en het 

menselijke. De organisatiestructuur 

binnen PCB Uitvaartzorg is een 

afspiegeling van de Protestante 

kerk waar de kerkenraad de baas is. 

Iedereen praat mee, denkt mee en 

samen maken we er wat moois van. 

En als je nooit heel groot groeit, kun 

je die structuur ook behouden. En 

dat heeft zijn weerslag in de beleving 

van een uitvaart en daarmee in de 

rouwverwerking. 

We kennen allemaal wel de koffi e 

met cake bij een uitvaart.  U kunt het 

oubollig vinden of een mooie traditie, 

maar die koffi e met cake hoort er 

soms gewoon bij en het smaakt altijd 

goed!

Waarom nu juist cake? Een plak cake 

is voedzaam, zoet, energierijk en houdt 

de nabestaanden op de been, zo was 

van oudsher de gedachte. Maar de 

cake is niet altijd zo populair geweest 

bij uitvaarten. In het verleden was het 

namelijk de krakeling die bij een begra-

fenis werd aangeboden. De krakeling 

heeft de vorm van een acht en staat 

symbool voor het eeuwige leven. Soms 

werd deze bestrooid met suiker en 

soms met zout. Zout symboliseert 

de tranen, het bittere van de aarde. 

In Twente kende men bij uitvaarten 

de krentenwegge waarvan elke 

bezoeker een stuk kreeg. Hoe voor-

namer de overledene, des te langer 

de krentenwegge. 

En in Utrecht? In Utrecht worden na een 

uitvaart vaak de Utrechtse spritsjes 

geserveerd, of de welbekende Dom-

torentjes. Maar ook vaak de goudgele 

roombotercake.

Wist u dat ...

We in Utrecht een echte Utrechtse 

caketraditie hebben? Het Utrechts 

Lievertje! Een kruidkoek met sukade 

en gekonfi jte vruchten. Deze behoort 

uiteraard gebakken te worden in een 

Domtoren Cake-bakblik. Omdat het ons 

jubileumjaar is, hebben wij het recept 

alvast voor u uitgeprobeerd. Wij zijn 

er heel enthousiast over. Het recept is 

hier te vinden: www.blikopdedom.nl/

recepten/utrechts-lievertje/

Aanmelden 

Vanwege beperkte ruimte graag 

aanmelden via 030 262 2244 of: 

info@pcbuitvaartzorg.nl 

Vermeldt u erbij met hoeveel u 

van plan bent te komen?

   

van PCB Uitvaartzorg hem 

in 2004 benaderde: Jan, ik weet wel 

VOORMALIG

BESTUURSLID



PCB Uitvaartzorg 

Donaudreef 25

3561 EL  Utrecht

030 262 22 44

info@pcbuitvaartzorg.nl

www.pcbuitvaartzorg.nl

Via ons uitvaartcentrum in Utrecht zijn wij 
dag en nacht telefonisch bereikbaar om u 
van dienst te kunnen zijn: 030 262 22 44.
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In dit Bulletin staan we stil bij 90 jaar PCB Uitvaartzorg en daarbij 

past heel goed deze bijzondere asbestemming. De zandloper, 

een oud instrument om de tijd te meten. En daarmee een symbool, 

rijk aan betekenis...

Peter van Bennekom VOORMALIG UITVAARTLEIDER

De tijdloze as-zandloper

Kanteling

“Het moment waarop het leven uit mij gleed, mijn lichaam stil achter bleef, 
kantelt, nu zich vult het lege glas, herinnering zilverzand van mijn ziel”.

 Herman Coenen

In de as-zandloper verenigt zich deze 

symboliek met de persoonlijke herin-

nering aan uw dierbare overledene. De 

as-zandloper wordt vervaardigd van 

mond geblazen glas. De twee bollen 

worden op hun plek gehouden door twee 

roestvrij stalen beugels. De buitenste 

beugel staat vast op de sokkel; de binnen-

ste, waarin de zandloper is opgehangen, 

kan draaien.

De as-zandloper wordt gevuld met een 

gewenste hoeveelheid zilverzand. Vervol-

gens wordt er een kleine hoeveelheid as 

van de overledene aan toegevoegd. Dit 

laatste kunt u zelf doen, maar wij kunnen 

het ook, eventueel in uw bijzijn, voor u 

verzorgen. Er zijn twee versies: de ene 

met een hoogte van ongeveer 42 cm (de 

twee glazen bollen meten samen 28 cm), 

de andere met een hoogte van ongeveer 

31 cm (de glazen bollen zijn samen 18 cm). 

Stap gerust onze Afscheidswinkel, 

Dorpsstraat 6 in Vreeswijk, eens binnen 

en laat u inspireren.  U bent van harte 

welkom tijdens de openings dagen: 

dinsdag, woensdag en vrijdag 10.00 – 

17.00 uur. Een afspraak maken is aan 

te raden, zo kan er voldoende ruimte 

gecreëerd worden voor een persoonlijk 

gesprek en/of een bakkie TROOST. 

Peter was een kleine 11 jaar 

uitvaartleider bij PCB Uitvaartzorg 

vanaf september 2007, na zijn stage bij 

Barbara Uitvaart verzorging. Hij kijkt 

terug op een leerzame periode, maar 

keerde terug naar zijn roots: de ICT in 

Rotterdam. 

Vroegste herinnering aan 

PCB Uitvaartzorg?

Hij weet nog goed dat hij aanbelde bij het 

uitvaartcentrum in Overvecht. “Je bent 

te laat”, waren de eerste woorden waar 

hij mee werd verwelkomd. Peter bleef 

rustig – in de volle overtuiging dat er een 

vergissing in het spel moest zijn geweest. 

“Wat kunnen we doen? Misschien kunnen 

we het gesprek wat inkorten zodat 

het volgende gesprek niet in het nauw 

komt?”, antwoordde hij. Later zei de 

bestuursvoorzitter dat juist die kalmte de 

doorslag gaf bij het besluit om hem aan 

te nemen. Als uitvaartleider is het goed 

als je niet snel in de stress schiet. 

Dalende kist

Nog zo’n voorval waarbij hij snel moest 

schakelen: hij stond aan het graf. Met 

de familie was afgestemd dat de kist 

niet zou dalen. In de lift was alleen 

een schroef niet goed aangedraaid 

waardoor de kist gelijk bij het opzetten 

vanzelf langzaam zakte. Het lukte hem 

niet onopvallend de aandacht van de 

begraafplaatsmedewerker te trekken 

- die keek net een andere kant op. Met 

een kordate roep kreeg hij de beheerder 

weer bij de les zodat die in kon grijpen. 

Op zo’n moment is er geen ruimte voor 

overleg en moet je je snel verplaatsen 

in de schoenen van de familie en 

dan een besluit nemen. Achteraf 

zei de familie: “dit hoorde wel bij 

vader, die was altijd een beetje 

eigenwijs.” 

Peter leerde toen dat je niet moet 

proberen te verdoezelen wat niet goed 

gaat: maar het bespreekbaar te maken.

Advies voor de komende 90 jaar?

Wees er voor iedereen die graag een 

uitvaart wil laten verzorgen die recht 

doet aan de overledene. Blijf kleinschalig 

en zorg dat je herkenbaar blijft en altijd 

doet wat je belooft. 

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

Volgt u ons al op Facebook? 


