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Voor een unieke
en persoonlijke
uitvaartbeleving
Oprecht en eerlijk, dat is wat je nodig hebt als je in een zware
periode in je leven zit. Een uitvaart regelen is emotioneel en de
keuzes die je maakt zijn niet altijd makkelijk of voor de hand
liggend. Marc Moors van Uitvaartstudio uit Berg en Terblijt stelt
graag vragen om de echte wensen boven water te krijgen.
‘Er is veel meer mogelijk om dit laatste afscheid persoonlijk
en bijzonder te maken. Het geeft me voldoening om mensen
daarin bij te staan.’
Marc zit ruim dertig jaar in dit vak en heeft veel gezien en
gedaan. ‘Ik heb de wereld zien veranderen, de standaard begrafenis in de kerk werd steeds vaker een crematie met dienst
in het crematorium. Ik zeg altijd, ga voor wat bij de persoon
past. Wat vond hij of zij belangrijk in het leven, wat vond
iemand mooi? Praat erover, ook al is dat zeker niet gemakkelijk. De afscheidsdienst van nu staat meer in het teken van
het leven vieren en is door de jaren heen steeds persoonlijker
geworden. Dat is een mooie ontwikkeling. Ik ben er voor je
om die persoonlijke wensen boven water te halen en je uit te
leggen wat allemaal meer mogelijk is. Want nagenoeg alles
kan en mag. Wil je het afscheid in een wei, in je eigen tuin
of in een kasteel? We regelen alles voor je: een altaar of prieel, stoelen, aankleding,
catering, muziek en een tent als het nodig is. Een bijzondere rouwauto omdat de overledene iets met oldtimers had? Prosecco erbij in plaats van alleen maar koffie, tapas in
plaats van broodjes? We zwaaien iemand uit op de laatste reis, laten we dat doen op
een manier die helemaal past bij hoe iemand was.’

Rouwen in alle rust
Marc Moors heeft een uitvaartstudio in Berg en Terblijt. ‘Kleinschalig en flexibel. Ik wil dat
mensen op hun eigen wijze en
in alle rust afscheid kunnen nemen, de gehele ruimte is op dat
moment dan ook exclusief voor
de familie en naar eigen wens in
te delen. Kom je dichtbij of blijf
je juist op afstand van de overledene, ook dat is voor iedereen persoonlijk en kan hier dus
allemaal voorzien worden. We
kunnen een foto of beeldcollage

projecteren om de ruimte nog persoonlijker
te maken. De ruimte is ook prima geschikt
voor een uitvaartceremonie.’ In Heerlen heeft
Marc nog een vestiging met de naam Post
Uitvaartzorg. ‘Hier gaan we werken met
een spiegel van Admirror die we interactief
kunnen inzetten. Dit tijdens rouwbezoek of
een ceremonie. Zo creëren we net dat extra
persoonlijke tintje dat we zo belangrijk vinden. De kostenstructuur houden we open en
transparant. We maken een offerte op maat
waarbij mensen niet gebonden zijn aan standaardpakketten of beperkte mogelijkheden.
Ook goed om te weten: je kunt zonder, maar
ook met een uitvaartverzekering altijd bij ons
terecht. Je bent vrij om de onderneming te
kiezen die bij je past. Alles om te zorgen
voor een echt mooi afscheid waar mensen
met een goed gevoel op kunnen terugkijken.’
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