Uitnodiging jaarvergadering
“De Laatste Eer” Menaldum-Slappeterp
maandag 18 maart om 20:00 uur
Ook als u niet lid bent van onze vereniging bent u van harte welkom.
Na de pauze spreekster Annette de Lange, zij gaat ons iets vertellen over haar werk als
toespraakverzorgster bij een uitvaart. Dit zal ongeveer zijn tussen 20:45 en 21:00.

Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Annette de Lange en ben geboren in Joure op 1 mei 1965.
Na ruim 12 jaar in de zorg te hebben gewerkt, leek het mij tijd voor iets anders. Ik
was de laatste jaren werkzaam bij de Intensieve Thuiszorg, waardoor ik dikwijls in
contact kwam met terminale patiënten, waarmee ik soms hele intense gesprekken
voerde op de meest kwetsbare momenten van hun leven. Wanneer ik dan op de
afscheidsplechtigheid aanwezig was, viel het mij vaak op dat de overledene in het
verhaal vaak heel summier naar voren kwam. Dit heeft mij ertoe aangezet om de
opleiding voor toespraakverzorging te volgen. In 2002 heb ik de stap genomen om
voor mezelf te beginnen. Sindsdien heb ik al vele bijzondere toespraken mogen
verzorgen. Ik probeer de nabestaanden een waardevol ‘in memoriam‘ voor te
dragen, waarin puurheid, diepgang, maar vooral herkenbaarheid naar voren komen.
Ondertussen doe ik dit alweer 17 jaar met heel veel liefde en enthousiasme.
Uiteraard is het best wel een zwaar beroep, maar de dankbaarheid van de mensen
geeft mij zoveel kracht waardoor ik dit werk nog altijd kan doen.
Wanneer mensen zeggen: ‘ Het was een zwarte dag, maar toch met een gouden
randje, door de waardevolle afscheidsplechtigheid’ dan vervolg ik mijn weg in diepe
dankbaarheid, dat ik dit werk kan en mag doen.
Op de jaarvergadering zal ik u hierover meer vertellen en uw vragen beantwoorden.
Graag tot ziens op de jaarvergadering, Annette de Lange.

Het bestuur

