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MIDDELHARNIS - Wanneer er een dierbaar 

iemand overlijdt, moet je als nabestaande 

een uitvaart regelen. Wat bepaalt de 

keuze voor een uitvaartondernemer? Is 

dat de ervaring, de naam, het gevoel, de 

mogelijkheden?

Als nabestaanden kiezen voor Uitvaartver-

zorging Van de Ven dan weten zij dat zij een 

afscheid geheel naar eigen wens in kunnen 

vullen. De medewerkers van Van de Ven zijn 

ervoor om te kunnen ‘ontzorgen’. Eén van de 

belangrijkste keuzes die gemaakt moet wor-

den, is die voor begraven of cremeren. Per-

soonlijke voorkeur is daarbij belangrijk maar 

ook religieuze of financiële motieven kunnen 

een rol spelen. In alle gevallen werken eige-

naar Giel van de Ven en zijn medewerkers elke 

dag, stapje voor stapje, toe naar het nade-

rende afscheid. Giel: “Door de tijd te nemen 

voor een persoonlijke aanpak probeer ik de 

nabestaanden alle keuzes bewust te laten 

maken en belangrijke beslissingen zelf te laten 

nemen. Dat helpt ze in de rouwverwerking.”

Niet alleen is Giel van de Ven eigenaar van de 

uitvaartonderneming, hij is ook eigenaar van 

het enige rouwcentrum op Goeree Overflak-

kee. Rouwcentrum Media Vita, gelegen aan 

de Westelijke Achterweg in Middelharnis. Het 

pand aan de Westelijke Achterweg bestaat 

al langer, maar de laatste jaren is het uitge-

groeid tot een rouwcentrum waar alle voorzie-

ningen zijn gecentraliseerd. “Sinds ik het pand 

kocht, zijn er behoorlijk wat aanpassingen 

doorgevoerd en hebben diverse ingrijpende 

verbouwingen plaatsgevonden. En nog zijn 

we bezig met het moderniseren en vernieu-

wen van het pand. Maar alles op zijn tijd, als 

ik iets doe, dan moet het goed”, aldus Giel. 

“Mijn streven is om Media Vita een ongedwon-

gen en vriendelijke plek te laten zijn. Een plek 

waar je in alle rust van een dierbare afscheid 

kan nemen.”

Enige rouwcentrum op het eiland

Media Vita is het enige rouwcentrum op Goe-

ree Overflakkee waar alles onder één dak is; 

er is een ruimte waar de laatste zorg voor de 

overledene kan plaatsvinden en er zijn familie-

kamers. Er is een afscheidszaal met de moge-

lijkheid om 150 zitplaatsen te creëren. In deze 

zaal is een orgel beschikbaar dat tijdens de 

plechtigheid bespeeld kan worden, maar ook 

de mogelijkheden voor het afspelen van cd’s 

of fotopresentaties zijn aanwezig. Bloemisten 

hebben toegang tot een ruimte waar zij hun 

bloemen kunnen brengen. Aan alle wensen, 

van zowel nabestaanden als leveranciers, is 

gedacht.

24-uurs familiekamers

Het rouwcentrum beschikt over drie familie- of 

opbaarkamers. Met de inrichting is rekening 

gehouden dat de kamer een verlengstuk 

van de huiselijke omgeving is. Nabestaanden 

kunnen hier op elk gewenst tijdstip hun dier-

bare bezoeken zonder dat zij daarvoor een 

afspraak hoeven te maken met de uitvaart-

leider. Giel licht toe: “Een grote verandering 

ten opzichte van vroeger. Dan moest je al-

tijd de uitvaartleider bellen wanneer je je de 

overledene wilde bezoeken. Nu krijgen de 

nabestaanden een eigen sleutel die hen 24 

uur per dag toegang tot één van de kamers 

verschaft. Je kunt net zo lang blijven als je 

wilt  en komen en gaan op tijden dat het je 

zelf schikt.” In de kitchenette kan men zichzelf 

voorzien van koffie, thee of fris.

Begrafenis of crematie

De dienstverlening van Uitvaartverzorging 

Van de Ven is er voor mensen van alle ge-

zindten. Zij zetten zich in om samen met de 

nabestaanden de dag van de uitvaart (zo-

wel begrafenis als crematie) gedenkwaardig 

te maken. En dat doet Giel van de Ven niet 

alleen. Hij werkt samen met uitvaartleider 

Theo Struik. Zij zijn de vaste aanspreekpun-

ten tijdens een uitvaart. En niet bij naam 

genoemd, maar wel altijd aanwezig in het 

team, zijn de mensen die de laatste verzor-

ging aan de overledene geven, de koffie/

gastvrouwen, maar ook de chauffeurs die 

zich in de dagen voor een afscheid even-

eens inzetten om een uitvaart gedenkwaar-

dig te maken.

Uitvaartverzekering

Omdat de kosten van een uitvaart sterk kun-

nen variëren, kan het nuttig zijn een pas-

sende uitvaartverzekering af te sluiten. Vaak 

staat in de polis (vetgedrukt) een telefoon-

nummer waarbij staat: ‘Bel dit nummer om 

een overlijden te melden’. Negen van de 

tien mensen doen dat, vanwege het sim-

pele feit dat het daar staat. Maar dat hoeft 

niet, u mag namelijk uw eigen uitvaartonder-

nemer kiezen. Een uitvaartverzekering is een 

schadeverzekering die uitkeert wanneer de 

gedekte schade (in dit geval een overlijden) 

zich voordoet. Door wie de uitvaart wordt 

verzorgd, staat daar geheel los van.

Giel: “Volgens de verzekeraars bent u duur-

der uit als de uitvaart door een ander wordt 

georganiseerd, omdat u uw ledenkorting 

of inkoopvoordeel kwijtraakt. Maar niet de 

korting die de verzekeraars zouden geven 

is belangrijk, maar het bedrag waar die kor-

ting vanaf gaat! Omdat grote bedrijven veel 

overheadkosten hebben, liggen hun prijzen 

structureel hoger en als je daar dan de kor-

ting vanaf haalt, ben je vaak toch duurder uit 

dan bij een andere uitvaartonderneming.”

24 uur per dag

Ons team staat dag en nacht voor u klaar, 

om u in de kwetsbare dagen na een over-

lijden van een dierbare bij te staan. Samen 

met u, worden momenten van de dag, her-

inneringen voor later!

Als u vragen heeft, kunt u altijd vrijblijvend 

contact met ons opnemen. Ook als u uw 

wensen of mogelijkheden wilt bespreken of 

vast wilt leggen, belt u dan gerust. Een af-

spraak kan bij u thuis plaatsvinden of bij ons 

op kantoor. 

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Giel van de Ven, 06-53112979

Theo Struik, 06-23446862
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