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Geslaagde bijeenkomst voor 
vrijwilligers hospices bij 
Barbara Uitvaartverzorging
Op zaterdag 14 april organi-
seerde Barbara Uitvaartver-
zorging een middag voor de 
vrijwilligers van de hospices 
in de regio Utrecht. Meer dan 
zestig vrijwilligers gingen op 
onze uitnodiging in en raak-
ten geboeid door de lezing van  
Willem Glaudemans (schrij-
ver van Boek van het Eeuwige  
Leven) en de muziek van uit-
vaartzanger Marcel Luntun-
gan. Een terugblik met uitvaart- 
begeleider Paula van Os. 

Waarom organiseerde Barbara 
Uitvaartverzorging deze middag?
“We wilden iets doen voor alle 
vrijwilligers van de hospices om-
dat wij het zo bijzonder vinden 
dat zij belangeloos mensen bege-
leiden in hun laatste levensfase. 
Deze middag was een ´dank je 
wel´ richting hen, onderstreept 
met het boek van Willem  
Glaudemans. Dat heeft iedereen 
als geschenk meegekregen.”

Schrijver Willem Glaudemans gaf 
een lezing. Waarom hebben jullie 
juist hem gevraagd?
“Het boek dat Willem heeft 
geschreven, gaat over de reis 
van de ziel bij vertrek uit het  
lichaam. Die informatie over het 
leven na de dood, geeft houvast 
als je met stervenden en hun 
dierbaren omgaat. Tijdens zijn 
lezing was het muisstil. Daarna 
stelden de medewerkers van de 
hospices ruim een uur vragen 

aan hem en wisselden ervarin-
gen uit. We hebben de juiste 
snaar geraakt. Ook door het  
gitaarspel en de zang van Mar-
cel Luntungan”

Hoe werd gereageerd op de muziek 
van Marcel Luntungan?
“Zijn muziek raakt veel men-
sen. Het is zo mooi. Sommigen 
kenden hem al omdat hij te gast 
was bij het tv programma De 
Wandeling. Het was mede door 
zijn muziek een bijeenkomst 
vol emotie. Tegelijkertijd was 
het gezellig, met een hapje en 

drankje na afloop, zodat we tijd 
voor elkaar hadden. We ont-
moeten elkaar in het werk als wij 
de begeleiding van het hospice 
overnemen bij het begeleiden 
van de familie bij een uitvaart. 
Hoe vloeiender we die overgang 
kunnen maken door elkaar te 
kennen, zoveel mooier wij het 
afscheid kunnen begeleiden.”

Voor herhaling vatbaar?
“Zeker. We zoeken altijd naar 
verbinding met anderen, om 
elk afscheid goed te kunnen  
begeleiden.”
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