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Uitvaartbegeleidster Esther Huntink werkt vanuit haar hart
SILVOLDE - “Het begeleiden van de naasten van een overledene is het 
mooiste werk dat er is”, vindt Esther Huntink uit Silvolde. Ze doet 
haar werk als uitvaartbegeleidster met veel persoonlijke betrokken-
heid. Esther is ruim een jaar als zelfstandig uitvaartbegeleidster ac-
tief in Winterswijk en omgeving en heeft in korte tijd al veel families 
mogen begeleiden.

Door Walter Hobelman

“Ik denk dat mijn werkwijze veel 
families heeft aangesproken. Zo-
iets praat zich snel rond. Een fa-
milie die afscheid gaat nemen van 
een dierbare wil niet met te veel 
‘vreemden’ te maken hebben. Ik 
ben er, als enige aanspreekpunt 
voor de familie, vanaf het moment 
van de overlijdensmelding en des-
gewenst ook nog in de periode na 
de begrafenis of crematie.” 

Esther is 24 uur per dag en zeven 
dagen per week bereikbaar en in 
de dagen voorafgaand aan de be-
grafenis of crematie heeft zij elke 
dag contactmomenten met de na-
bestaanden. “Ik ontzorg hen, zo-
dat de familie alle ruimte heeft om 
te rouwen en zich voor te bereiden 
op het afscheidsmoment.”

Esther Huntink regelt voor een fa-
milie alle praktische zaken, zoals de 
aangifte van overlijden en het con-
tact met de uitvaartverzekering. 
Voor haar werkzaamheden rekent 
ze een eerlijk tarief. “Ik werk van-
uit mijn hart, zonder winstmarge.  

Ik wil niet rijk worden door het 
leed van een ander”, zegt ze stellig. 

Esther heeft jarenlang gewerkt in 
de zorgsector. “Maar al heel lang 
sluimerde de wens om over te 
stappen naar de uitvaartbranche 
en zelfstandig aan de slag te gaan. 
Een jaar geleden deed de kans 
zich voor om die stap te zetten.” 
Huntink volgde de benodigde op-
leiding en is nu een gediplomeerd 
uitvaartbegeleidster. 

Ze heeft tijdens haar opleidingstijd 
veel praktijkervaring opgedaan en 
een groot aantal uitvaarten mogen 
verzorgen. “Heel gevarieerd, van 
de traditionele uitvaart tot een uit-
vaart van een pasgeboren baby. En 
ook op diverse locaties. Vaak van-
uit een rouwcentrum, maar ik heb 
ook een afscheidsdienst verzorgd 
gewoon bij iemand in de tuin. De 
sterke punten in mijn werk zijn mijn 
invoelend vermogen en mijn per-
soonlijke benadering met gepaste 
afstand. Daar bedoel ik mee dat 
ik er ben voor de nabestaanden, 

maar ook weet wanneer ik een 
stapje terug mag doen.”

Iedereen kan bij Esther Huntink te-
recht voor een uitvaart. “Niemand 
is verplicht om bij een overlijden 
het telefoonnummer te bellen dat 
op de uitvaartverzekeringspolis 
staat. Elke familie is helemaal vrij 
om te kiezen voor een uitvaartbe-
geleider die bij hen past”, vertelt 
Esther. “Daar is nog steeds veel on-
duidelijkheid over, maar die keuze-
vrijheid is er wel degelijk.” 

Mensen denken tegenwoordig 
meer na over hun naderende af-
scheid en willen hun eigen wensen 
vastleggen. “In een wilsbeschik-
king kan men bijvoorbeeld vastleg-
gen welke wensen men heeft. Een 
voorbeeld van zo’n wilsbeschik-
king is te vinden op mijn website. 

Deze kan uitgeprint en ingevuld 
worden. Maar het is ook mogelijk 
per mail of telefonisch een ‘laatste 
wensenboekje’ bij mij aan te vra-
gen. Deze ontvangt u dan per post. 

Men kan het dan in alle rust invul-
len en op een goede plek bewaren. 
Belangrijk is dat de nabestaanden 
weten dat er een wilsbeschikking 
is ingevuld en waar zij dit formulier 
kunnen vinden. Op deze manier 
kunnen uw nabestaanden aan uw 
wensen voldoen. 

Dergelijke voorgesprekken zijn bij 
mij geheel kosteloos en ik zorg 
voor een helder en transparant 
kostenplaatje, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan”

Op de website 
www.uitvaartestherhuntink.nl 
is alle informatie over 
Esther Huntink te vinden.


