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UITVAARTVERZORGING BARBARA NOORDWIJK

Dichtbij 
    mensen…

Wie het noordelijke kustdorp binnenrijdt, vanaf 
Voorhout, ziet links op het kruispunt met de Van de 
Mortelstraat het kleine witte gebouwtje, als entree van 
de oude Begraafplaats Gooweg. Daar op nummer 37 is 
het Afscheidshuis Barbara. Sinds tien jaar de plek van 
samenkomst, afscheid en vele mooie momenten…

V
roeger was dat het onderkomen van de begraafplaats-
beheerder. Het is nu het domicilie van Areen van der Plas 
die er een bijzondere plek van heeft gemaakt om afscheid 
te kunnen nemen van dierbaren. Alhoewel de naam 
Barbara een katholieke herkomst verklaart, begeleiden en 

adviseren zij vandaag de dag iedereen, gelovig of niet. Areen besloot wel 
de naam te behouden, want zij bedient haar clientèle met alle liefde, 
zonder aanziens des geloofs: ‘We zijn er voor iedereen, de naam is bekend 
in de hele regio waar wij werken; het hele duin- en bollengebied. Dus we 
laten het zo. Het is genoegzaam bekend.’

Een plek voor jezelf
Afscheid nemen van dierbaren is sinds mensenheugenis omgeven door 
lokale rituelen. Elk land, elke religie, elke familie volgens eigen culturele 
gebruiken. Toch meent Areen dat de laatste decennia de manier van 
afscheid nemen is veranderd: ‘De komst van social media en het vervagen 
van kerkelijke kaders heeft invloed op hoe mensen er nu tegen aankijken’. 
Nu is er veel aandacht voor persoonlijke wensen, zowel van de 
nabestaanden als van de overledene. In het Afscheidshuis Barbara is een 
compleet ingerichte huiskamer, er is een keuken, een douche, een 
slaapvertrek en uiteraard de gekoelde rouwkamer. Dit is een plek om 
uitgebreid afscheid te nemen, inclusief condoleances. Alles kan, alles 
mag. De ruimte is er exclusief voor de familie of vrienden. Inclusief koffie, 
thee, wijn, het favoriete koekje of chocolaatje van de overledene, eten 
enz. Je hoeft zelf even aan niets te denken. Hier worden vaak mooie 
momenten gedeeld.’

Meer doen dan verwacht
Areen en Michel van der Bent hebben de beschikking over een team 
vakmensen waarmee ze elke uitvaart tot in de kleinste details kunnen 
verzorgen en begeleiden: ‘Dat is in je eentje niet te doen. Er komt zo veel 
bij kijken, je bent even een onderdeel van de familie, dat is heel intensief 
en intiem, hoewel je altijd je professionaliteit moet behouden. Je neemt 
de familie bij de hand, brengt rust in alle emoties en vragen. Afscheid 
nemen van een dierbare is één van de moeilijkste dingen van het leven. 
Daar ben ik me terdege van bewust. Alles gaat stap voor stap, zodat het 
behapbaar blijft, en mensen er altijd voor kunnen kiezen om dingen zelf 
te regelen. Iedere uitvaart raakt mij. Je bent er als het moet en je 
functioneert op de achtergrond waar het kan. Dat is waar we ons in 
onderscheiden. Die balans maakt het afscheid tot een verdrietige, maar 
ook tot een memorabele en zelfs mooie gebeurtenis.’
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Areen van der Plas: 
‘Het Afscheidshuis is er voor iedereen. 
Het is op dat moment even jouw 
eigen thuis, om in alle rust met je 
geliefden afscheid te kunnen nemen. 
In alles is voorzien.’ 

De entree wordt deels in beslag genomen door een kleine vijver, in 
de vorm van een voet. Vanaf de weg niet waar te nemen, maar de 
symboliek is doordacht. De voet symboliseert de laatste stap van 

de mens, uit deze wereld naar een andere…


