Meer weten?

Meer informatie over mij en mijn diensten en een
korte videopresentatie vindt u op mijn website:
www.robvantilburg.com.
U bent welkom om vrijblijvend contact met mij op te
nemen als u nog vragen heeft, een persoonlijk gesprek
wilt of als u van mijn diensten gebruik wenst te maken.
Ik ben iedere dag van de week (ook in het weekend),
‘s ochtends, ’s middags en ’s avonds bereikbaar op
06 – 1430 65 65. Als ik u niet direct te woord kan staan,
spreekt u dan alstublieft mijn voicemail in. Ik bel u dan
zo snel mogelijk terug.
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Ieder mens is bijzonder
en verdient een uniek afscheid.

Even voorstellen…
Mijn naam is Rob van Tilburg, vader van drie kinderen
(Anouck, Daan en Jasmijn). Ik heb mijn achternaam
niet altijd eer aan gedaan, want ook al ben ik geboren
in Tilburg, ik groeide op in Moergestel. Tegenwoordig
woon ik weer met veel plezier in het centrum van
Tilburg, op de 28e verdieping van De Stadsheer (in
de volksmond ‘de vogelkooitjes’ genoemd). Iedere
dag weer geniet ik van het geweldige uitzicht over
de stad en de wijde omgeving. Tot 2009 heb ik in
het bedrijfsleven, in de marketing, gewerkt. Na een
aantal jaren van herbezinning en –oriëntatie ben
ik in 2013 gestart als ritueelbegeleider bij afscheid.
Op mijn website stel ik me graag nader aan u voor
middels een kort filmpje.

Mijn visie
Als iemand die u dierbaar is overlijdt, staat de wereld
even stil. Emoties overheersen. Als ritueelbegeleider
bij afscheid help ik u om vorm en inhoud te geven aan
een persoonlijke afscheidsviering. Daarbij nemen we
afscheid van de overledene en vieren we tegelijkertijd
zijn of haar leven. Met een lach en een traan dus.
Liefde is mijn geloof
Steeds minder mensen voelen zich thuis bij een
religie, bij een kerk. Ze geloven wel dat er iets is,
maar hebben er niet echt een naam voor. In de
loop der jaren heb ik met veel verschillende religies
en levensbeschouwingen kennis gemaakt. In elke
vorm herken en ervaar ik wel iets dat ik mooi vind.
Zelf ben ik alleen niet gebonden aan één stroming.
Zoveel mensen, zoveel vormen. Daarom vertrek ik
als ritueelbegeleider vanuit de levensvisie van de
overledene en zijn of haar nabestaanden.
Rituelen bieden houvast en troost
Rituelen zijn handelingen met een bepaalde
symboliek, een diepere betekenis. Het uitvoeren van
een ritueel vraagt om rust en aandacht. Dan doet het
iets met je. Een persoonlijk ritueel blijft je ook bij. Of
het nu gaat om het aan elkaar doorgeven van licht, het
opsteken van een laatste sigaret of het gezamenlijk
uitbrengen van een toost. Een met zorg uitgevoerd
ritueel biedt houvast en troost bij het omgaan met de
dood, het verlies en de pijn.

Gevormd voor, tijdens en na de geboorte, leidt
ieder zijn leven op zijn manier. Met voorspoed en
tegenslag. Tot het moment daar is, vroeg of laat, dat
het leven in zijn huidige vorm ophoudt. Ik geloof dat
ieder mens zijn of haar leven leidt naar beste eer,
geweten en kunnen. Daarom verdient ieder mens ook
een waardig, persoonlijk afscheid. Met rust, zorg en
aandacht vormgegeven en uitgevoerd. Met respect
voor zowel de overledene als de nabestaanden.
Zelf vergelijk ik mijn werk vaak met schilderen. Samen
maken we een schilderij, beginnend met een blanco
doek. Sommige mensen willen graag zelf een stuk
‘schilderen’ (iets zeggen of doen). Anderen vragen
mij om dat namens hen te doen en geven mij de
verf en kleuren hiervoor. Uiteraard verbind ik ook
de verschillende delen met elkaar, zodat het één
geheel wordt. Tijdens de afscheidsviering wordt het
‘schilderij’ als het ware onthuld. Na afloop neemt
iedereen dit in gedachten mee naar huis. Hopelijk als
een waardevolle herinnering aan een bijzonder mens.
Goed afscheid nemen is belangrijk voor de mensen
die achterblijven. Dat doe je ook niet van vandaag
op morgen. Daar leef je naar toe. Stap voor stap,
dag voor dag, begeleid ik u daarbij, met liefde. Zodat
u daarna verder kunt, het verlies kunt dragen. En
terugkijkend kunt zeggen: “het was goed zo.”

Samen zoeken
naar de juiste
woorden,
beelden, rituelen
en muziek…

Stil staan, terug kijken en verder gaan.
In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart staan
we stil bij wie uw dierbare was. We kijken terug op
zijn of haar leven, halen herinneringen op aan uw
leven samen en zoeken naar de juiste woorden,
beelden, rituelen en muziek die recht doen aan wie hij
of zij was. Tijdens de uitvaart nemen we afscheid en
vieren we als het ware tegelijk ook het leven van de
overledene. Met ruimte voor een lach en een traan.
Om hem of haar daarna met liefde los te laten en
voorzichtig te beginnen met het vervolgen van onze
weg.
Ook als u al duidelijke ideeën heeft over de inhoud van
de afscheidsviering, kan ik u helpen door structuur en

extra diepgang aan te brengen, er een mooi geheel
van te maken. Bovendien fungeer ik als spreker
tijdens de afscheidsviering en kan ik u ondersteunen
met het maken van een Powerpoint met foto’s en/of
filmpjes en het uitzoeken en aanleveren van muziek.
Zo kunt u zich richten op het afscheid zelf.
Voor het overlijden
Iemand die ongeneeslijk ziek is en weet dat hij of zij
binnenkort gaat overlijden, kan het een gevoel van
rust geven om vooraf al over het afscheid te praten.
Ook voor mij is het fijn om vooraf kennis te maken
met uw dierbare zelf, met hem of haar te kunnen
praten en stil te staan bij diens leven.

