
Afscheid nemen van iemand van wie u 
houdt is zwaar. Het is een emotionele tijd 
en u beleeft alles in een roes. Foto’s kunnen 
u helpen om te herinneren en opnieuw te 
beleven. Het is een beeldverhaal waarin het 
afscheid van de overledene centraal staat en 
herinneringen en sfeer vastgelegd worden. 
De wijze waarop dat gebeurt is aan u.  

Foto’s geven troost en steun en geven 
een mogelijkheid om met anderen 
je verdriet en het gemis te delen, 
bijvoorbeeld met mensen of familie 
die niet bij het afscheid konden zijn of 
met jonge kinderen. Vaak zegt men: 
“Gelukkig hebben we de foto’s nog.” 

Afscheidsfotografie 
Waardevolle  en  liefdevolle momenten  van afscheid vastleggen voor later

“Deze foto ontroert mij, 
zoveel liefde en troost spreekt hieruit.” 

“Het was de wens van mijn man dat wij in een 
stoet naar de begraafplaats liepen. 

Wat zou hij dit mooi gevonden hebben.”

Liefde is sterker 
dan de  dood  
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Afscheidsfotograaf 
Marjo Dekker 
Mijn naam is Marjo 
Dekker,  eigenaar bij 
Moments of Memory 
fotografie. Mijn missie is om 
alle belangrijke momenten in het leven vast 
te leggen, waaronder ook de momenten van 
een afscheid. Ik weet hoe belangrijk het is 
om op een eigen manier afscheid te nemen 
van iemand die u lief is. Naast het verdrietige 
en moeilijke afscheid viert u ook het leven 
en de liefde van de overledene. Foto’s van 
deze waardevolle momenten helpen dit te 
herinneren.
Als afscheidsfotograaf vind ik het belangrijk 
om discreet aanwezig te zijn, met oog voor 
detail en sfeer.
       
“Een  persoonlijke reportage  voor alle 
momenten die belangrijk voor je zijn.”

Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact met mij opnemen:
06 13 61 86 21
www.momentsofmemoryfotografie.nl

De afscheidsreportage 
kan bestaan uit:

Een herinneringsportret: u weet dat u • 
binnenkort gaat sterven en u wilt graag 
met uw dierbaren op de foto of u wilt 
een portretfoto voor de rouwkaart of 
uitvaart laten maken.
Samenstellen van een fotoalbum.• 
Fotoreportage van:• 

-  De opbaring en het sluiten van de 
kist.

-  De condoleance op of voor de dag 
van de uitvaart.

-  De herdenkingsdienst of ceremonie 
in aula of kerk.

-  De rouwstoet.
-  De begeleiding naar het graf of de 

crematieruimte.
-  Het plaatsen van een graf- of 

herdenkingssteen of het verstrooien 
van de as.

Er is veel mogelijk. Neem gerust contact met 
mij op om uw wensen te bespreken.

“Een waardevolle herinnering 
aan een bijzonder moment.” 

“Een roos op de kist van opa leggen, 
later kan hij dit nog eens terugzien.” 
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