www.inmemoriamboekje.nl

Bundel nu
uitvaarttoespraken
in een uniek boekje:
een ‘In memoriam’
in woord en beeld

Introductie

Een uitvaartbijeenkomst is een emotionele, persoonlijke en indrukwekkende
gebeurtenis, waarbij het leven van degene van wie u afscheid neemt centraal
Heeft u naar aanleiding van deze brochure

staat.

vragen, neem dan contact op met:

Tijdens deze bijeenkomst zijn er meestal een aantal sprekers, ieder met zijn/
haar eigen vorm en persoonlijk perspectief. De diversiteit aan toespraken,
verhalen, anekdotes en gedichten, al dan niet aangevuld met foto’s, geeft een
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mooi, compleet en treffend beeld van een geleefd leven.
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Tijdens de bijeenkomst is het vaak moeilijk om goed te luisteren en de teksten
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van de sprekers tot u door te laten dringen. Het kan troostrijk zijn om deze
teksten op een ander, rustig tijdstip nog eens terug te lezen.
Dat kan door de teksten te laten bundelen in de vorm van een boekje of een
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(harmonica)kaart – ook geschikt om bij wijze van dankbetuiging te sturen aan
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familie, vrienden en (werk)relaties.

www.inmemoriamboekje.nl
Maak de herinnering aan een geliefd persoon tastbaar,
ook voor de generaties na u.

www.inmemoriamboekje.nl

De brochure die u nu in handen heeft geeft een indruk van de mogelijkheden van
‘In Memoriamboekjes en -kaarten’ die ik, Jannie de Groot, grafisch vormgever te
Hilversum, voor u kan verzorgen.
Op de website www.inmemoriamboekje.nl staan meer voorbeelden om u op
ideeën te brengen en om inzicht te krijgen in de prijzen.
De boekjes heb ik ondergebracht in drie ontwerpstijlen: ‘eenvoudig’, ‘basis’ en
‘uitgebreid’. De kaarten zijn onderverdeeld in ‘eenvoudige dankkaarten’ en
‘harmonica dankkaarten’.
U kunt het formaat, de papiersoort, de kleuren, het bandmateriaal, de bindwijze
en de oplage kiezen. Kleine oplagen van 1 tot 50 exemplaren zijn mogelijk, evenals oplagen 50 tot 250 (of meer). Alles is mogelijk!
Op de website kunt u ook een kijkje nemen op de ‘Beeldbank’. Dit is een overzicht van foto’s waar u uit kunt kiezen om uw boekje of kaart extra te verfraaien.
U kunt uw keuze maken uit de voorbeelden op de website en in deze brochure,
maar ik kom ook graag bij u langs om te bespreken wat uw specifieke wensen
en ideeën zijn, zodat we samen een persoonlijk boekje of kaart op maat kunnen
maken.

Werkwijze

Stap 1

U bezoekt, ter oriëntatie, de website www.inmemoriamboekje.nl.

Stap 4

Dummygesprek

U neemt telefonisch of per mail contact met mij op voor het

Aan de hand van de geleverde tekst en beeldmateriaal ontwerp ik

maken van een afspraak.

een dummy (proefversie), die we samen bespreken.
U beoordeelt of het ontwerp en de uitvoering naar wens is.

Stap 2

Kennismakingsgesprek

We nemen samen eventuele wijzigingen door.

Ik kom bij u langs voor een oriënterend gesprek waarin we de
volgende zaken samen doornemen:

Stap 5

Correctieronde

• Aan de hand van de boekjes die u op de website heeft gezien (en

Na het dummygesprek ontvangt u een correctieronde. Deze krijgt

die ik meeneem) of van uw eigen ideeën, kiest u een ontwerpstijl

u per mail in de vorm van een pdf. Hierin kunt u nog kleine

• U kiest een formaat, papiersoort, kleuren, bandmateriaal, bindwijze

wijzigingen aanbrengen.

• U bepaalt een oplage

N.b. indien er meer correctieronden nodig blijken te zijn, zal ik

• We inventariseren de teksten. U kunt er voor kiezen de audio-cd

deze in rekening moeten brengen. U ontvangt daarvan tijdig een

van de uitvaartbijeenkomst (indien u die heeft laten maken) aan te

prijsopgave.

leveren, dan zorg ik ervoor dat de tekst wordt uitgetypt.
• We inventariseren de foto’s en/of ander beeldmateriaal
• Aan de hand van uw keuzes krijgt u binnen een week een prijsopgave

Stap 6

Definitieve versie
U ontvangt per mail de definitieve versie. U geeft akkoord en de
kaarten/boekjes worden na drie tot zes weken bij u thuisbezorgd.

Stap 3

Aanleveren van tekst en beeld
U levert mij de tekst per mail of op een usb-stick. Alle teksten worden
door een professionele corrector, op Van Dale-niveau, nagekeken.

Denkt u ook aan

Dit is bij de prijs inbegrepen.

Bijpassende enveloppen (kunt u bij mij bestellen) en portokosten.

Van foto’s/beeldmateriaal ontvang ik graag de originelen, zodat ze
op hoogwaardige kwaliteit kunnen worden ingescand en verwerkt.

Boekjes: eenvoudig

Boekjes: basis

Boekjes: uitgebreid

Eenvoudige dankkaarten

Harmonica dankkaarten

Beeldbank

Deze pagina geeft een indruk van foto’s van
de Beeldbank van het fotografenduo Caroline
Schröder & Hapé Smeele. Zij hebben een
passie voor natuurfotografie.
Verfraai uw boekje of kaart met deze unieke,
sfeervolle foto’s. Op de website staat een
uitgebreide collectie (en prijsopgave) van
onder meer:
bloemen

harten

landschappen

bladeren

bomen

structuren

religieus & sculpturen

schelpen & stenen

Over Jannie de Groot
Al meer dan twintig jaar ben ik
gespecialiseerd in het vormgeven van
tijdschriften, jaarverslagen, folders en
boeken. Met een grote liefde voor het
geschreven woord, pas ik tekst en beeld
naadloos op elkaar aan, zodat de inhoud

Heeft u naar aanleiding van deze brochure

écht tot z’n recht komt.

vragen, neem dan contact op met:

Ook ontwikkel ik logo’s, huisstijlen en
websites, en werk dan regelmatig samen
met fotografen, illustratoren, tekst-
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schrijvers en webbouwers.
Ruitersweg 101
Begin 2013 is het idee ontstaan om
‘In memoriam’-boekjes in een kleine
oplage te gaan vormgeven én zelf in te
binden. Uitgangspunt hierbij is mijn
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liefde voor ‘boek & papier’ en voor
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persoonlijke levensverhalen.

www.inmemoriamboekje.nl

Kleinschalig en ambachtelijk werken,
één-op-één, in samenspraak met de
opdrachtgever, is zoals ik het liefste werk.
Mijn passie: het verhaal van de ander
zo passend mogelijk vorm te geven
in grafisch ontwerp én bindwijze.

Maak de herinnering
aan een geliefd
persoon tastbaar,
ook voor de
generaties na u

