
Al drie generaties ontwerpt, plaatst en 
restaureert Spit Natuursteen uit Heijen 
grafmonumenten en urnmonumenten 
in heel Nederland en in een gedeelte 
van Duitsland. Voorop staat een per-
soonlijke benadering waarbij goed naar 
de wens van de nabestaanden wordt 
geluisterd.

Een monument kan gemaakt worden van 
natuursteen, zoals graniet, hardsteen en 
marmer. Spit Natuursteen kan echter ook 
gedenkstenen vervaardigd uit glas, RvS of 
cortenstaal leveren. De stenen kunnen wor-
den gepolijst of ruw verwerkt worden. “Alles 
is mogelijk. We hebben zelfs een keer swa-
rovski-kristal gebruikt in een monument,” 
vertelt Frank Spit. “We kregen ook de vraag 
of het mogelijk was led verlichting bij het 
graf te plaatsen. Ook daar zoeken we dan 
een passende oplossing voor. Er komen re-
gelmatig mensen die zelf een ontwerp heb-
ben gemaakt. Ook grafmonumenten in de 
vorm van een gitaar en een auto zijn moge-
lijk. Zo krijg je een heel persoonlijk aanden-
ken aan de overledene.” Spit Natuursteen 
heeft twee toonzalen, die tot de grootste van 
Limburg en Brabant behoren. In de zalen in 
Heijen en Venlo staan ruim 100 grafmonu-
menten opgesteld. Meer dan 500 grafmonu-
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menten zijn uit voorraad leverbaar, met een 
levertijd van twee weken. Verder geeft het 
bedrijf 25 jaar garantie tegen verzakking. 
Daarnaast kan het ook ingeschakeld worden 
voor de restauratie van grafmonumenten. 
Dat gebeurt op de traditionele manier, met 
de hand. Voor het vervaardigen van nieuwe 
monumenten maakt Spit Natuursteen ge-
bruik van een eigen werkplaats. Hier worden 
de werken compleet met siliconen kit opge-
bouwd op een prefab getrilde betonplaat en 
vervolgens compleet naar de begraafplaats 
gebracht en daar met een speciale machine 
geplaatst. Men kan kiezen uit meer dan 900 
lettertypes en er kan elke gewenste afbeel-
ding op het monument worden geplaatst. 
“We vinden het fijn wanneer we mensen 
kunnen helpen een passend afscheid te ne-
men. Daarom is het ook mogelijk in de avon-
duren en op zaterdag onze toonzalen te be-
zoeken,’ besluit Frank Spit.  Wij zijn in Heijen 
dagelijks geopend van 8.30u. tot 17.00u. en 
evt. ’s avonds en zaterdags op afspraak. In 
Venlo zijn wij op afspraak geopend.
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 www.spitnatuursteen.nl

Een krans van rozen of lelies, een graf-
boeket of een stuk met bloemen uit de 
eigen tuin. Er is veel mogelijk als het 
gaat om een passend grafstuk. Bloe-
menhuis De Wingerd in Sint Anthonis 
denkt graag mee over de juiste invul-
ling.

“Mensen kunnen uit diverse voorbeelden 
kiezen, die we desgewenst aanpassen. Maar 
uiteraard is het ook mogelijk om zelf een 
ontwerp te maken,” geven Wilfred en Maja 
Olijhoek van Bloemenhuis de Wingerd aan. 
“Zo hebben we eens een grafwerk in de 
vorm van een gitaar gemaakt en een kunst-
been en een stuk gereedschap in een bloem-
stuk verwerkt. Een grafstuk  kan in elke 
prijsklasse worden gemaakt, van een klein 
boeket tot een groot grafwerk. Desgewenst 
komen we bij de mensen thuis om daar het 
bloemstuk te bespreken.” 
Volgens het echtpaar blijven traditionele 

bloemen als de roos en lelie altijd favoriet 
voor een grafwerk. Er kan echter ook geko-
zen worden voor seizoensbloemen of zelfs 
bloemen uit de eigen tuin. “Zo krijg je echt 
een persoonlijk stuk. Je ziet dat tijdens de 
decembermaand vaak voor rode bloemen 
wordt gekozen. We hebben ook wel eens de 
suggestie gedaan een bloemstuk in de ver-
enigingskleuren te maken. We proberen ech-
ter altijd aan de wens van de nabestaanden 
tegemoet te komen.”

Uiteraard worden de bloemstukken zelf be-
zorgd, of dat nu aan huis of bij de kerk of het 
crematorium is. “Het is van belang dat een 
bloemstuk enkele dagen goed blijft. Indien 
gewenst kunnen we echter ook nog op de 
dag van de afscheidsdienst een bloemwerk 
maken en bezorgen. In overleg kunnen we 
eveneens de bloemen in de kerk verzorgen. 
Een grafwerk is het laatste wat je voor een 
overledene kunt doen en dan is het van be-
lang dat het zo mooi mogelijk wordt ge-
daan.”

Carina van den Beld is ritueel begelei-
der bij afscheid. Samen met de nabe-
staanden geeft zij invulling aan een 
passend afscheid van de overledene.

“Als ritueel begeleider bereid ik de afscheids-
dienst voor. Ik draag ideeën aan voor de 
teksten, muziek en rituelen, ga voor in de 
diensten, ben soms letterlijk een steuntje in 
de rug. Samen met de nabestaanden pro-
beer ik de afscheidsdienst die vorm te geven 
die bij de overledene en bij hen past. Ik pro-
beer hun een stukje hoop en troost te geven, 
een bodem onder hun verdriet om verder te 
kunnen gaan.”

Een afscheidsdienst staat bol van de rituelen, 
denk bijvoorbeeld aan het strooien van ro-
zenblaadjes, het geven van een zegen, het 
aansteken van kaarsen. Al deze rituelen kun-
nen een bepaalde betekenis hebben. Carina: 
“Door het aansteken van een kaars kun je de 
overledene in het licht zetten, hem of haar of 

juist de nabestaanden de weg wijzen. Be-
langrijk is dat het ritueel bij de overledene 
past. De mensen hier in de regio zijn van 
oudsher voornamelijk katholiek, maar niet 
altijd meer praktiserend. Ze geloven echter 
vaak wel nog in ‘iets’. Samen bekijken we 
hoe we dit geloven een goede invulling kun-
nen geven. Ik ben er, als ritueelbegeleider, 
voor zowel gelovige als niet-gelovige men-
sen. Een dienst kan kerkelijke aspecten be-
vatten en toch niet in de kerk plaatsvinden. 
Er zijn zoveel mogelijkheden tegenwoordig.” 

Carina van den Beld woont al ruim 13 jaar in 
Boxmeer. Enkele jaren geleden sloot zij de 
opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ af. 
Intussen werkt zij samen met zes uitvaarton-
dernemers in de regio. “Het mooie aan dit 
beroep is dat je echt iets voor de mensen 
kunt betekenen. Mensen kunnen zo op een 
goede en persoonlijke manier afscheid ne-
men, het is fijn wanneer je daar een bijdrage 
aan kunt leveren.”

Een prinsenscepter of een paar voetbal-
schoenen. Niet de meest gebruikelijk 
attributen in een grafwerk. Het maakt 
een bloemstuk voor een prins Carnaval 
of voetbalfan echter des te persoonlij-
ker.

Peter Lucassen van de gelijknamige bloemis-
terij in Gennep probeert in elk geval altijd 
iets te vinden waardoor een grafwerk past bij 
de overledene. “We hebben bijvoorbeeld 
ook wel eens een schoffel in een bloemstuk 
verwerkt. Wanneer het een kind betreft zie je 
dat er vaak knuffels worden gebruikt. Het is 
allemaal mogelijk.” Er kan een keuze ge-
maakt worden uit diverse voorbeelden en 
daarnaast kan men ook zelf ideeën aandra-
gen. “Eventueel komen we bij de nabestaan-
den thuis de wensen bespreken.”
In de 25 jaar dat Lucassen zijn bloemenzaak 
heeft, is er volgens hem wat grafwerk betreft 
niet veel veranderd. Peter Lucassen: “Som-
mige mensen kiezen voor een wat traditione-

ler bloemstuk, andere zien liever iets ro-
buusts met een stronk bijvoorbeeld. Wit is 
nog steeds een favoriete kleur. Linten aan 
een bloemstuk zie je echter minder. We kun-
nen eventueel ook de kerk aankleden. We 
werken veel met seizoensbloemen en probe-
ren er voor te zorgen dat de bloemwerken zo 
lang mogelijk goed blijven. Al blijft het weer 
natuurlijk een onzekere factor.”

Uiteraard kan Bloemisterij P. Lucassen ook 
de bloemen voor een crematie verzorgen. Al 
het grafwerk wordt zelf bezorgd, ook aan 
huis. “Wij zorgen ervoor dat het grafwerk 
een bloemstuk is dat bij de overledene past,” 
aldus Peter Lucassen. 

Mooi bloemstuk zorgt voor 
passend afscheid 
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Passend grafwerk 
kan zowel traditioneel 
als modern zijn 


