WA A R O M ?
Wij leven in ‘n wereld die constant verandert.
Dit heeft grote invloed op hoe wij invulling geven
aan ons leven; maar ook aan een uitvaart.
Uitvaartmuziek speelt hierin een bijzondere rol
omdat deze in al zijn diversiteiten als een rode draad
door het leven van vele mensen loopt.

“Maak van uw afscheid een persoonlijke,
bijzonder, intieme en blijvende herinnering.”

Een bepaald nummer doet ons denken
aan de overleden persoon:
momenten van dierbare herinneringen
komen naar boven en tegelijkertijd
kan de muziek troostend werken.
De praktijk wijst uit dat live uitgevoerde
muziek bij het laatste afscheid,
heel bijzonder en intiem ervaren wordt.

C O N TA C T
“John Hoevenaars
kan uw afscheid
daadwerkelijk van
een warme persoonlijke
tint voorzien.”

“Het belangrijkste van de muziek
staat niet in de noten.”

John Hoevenaars
Molenstraat 11
3930 Hamont-Achel (België)
+32 11 621862 / +31 6 42 13 60 94
info@livemuziekbijuitvaart.nl
www.livemuziekbijuitvaart.nl

Uitvaartmusicus
JOHN HOEVENAARS

Populair repertoire.
Toetsen, accordeon, saxofoon, zang.

...voor een persoonlijke
muzikale touch...

John
Hoevenaars

WAT T E D O E N ?
Neem contact met John op.
Vervolgens bespreken we
de inhoud.

W A T

V O O R

M U Z I E K ?

Wanneer we vol verdriet zitten, dan kan muziek ons troost bieden. Muziek loopt bij vele mensen als een
rode draad door hun leven. Muziek geeft je de mogelijkheid om je gevoel te uiten, en draagt bij aan onze
persoonlijkheid. Ook kun je ontzettend geraakt worden door een tekst of een enkele zin uit een liedje.
Vandaar ook dat muziek en liedjes een voorname rol spelen tijdens het laatste afscheid: de uitvaart.
Een greep uit het repertoire:

“Muziek is de stroomversnelling van de ziel.”

Indien de afstand binnen de regio*
valt dan komt John bij u aan huis.
Is de afstand te groot
dan kan de nummerkeuze telefonisch
of per mail besproken worden.

* regio = locaties die binnen een straal
van 25 km rond Hamont-Achel (B) liggen.

Gezongen nummers:
Adios Amigos (Jim Reeves)
Ain’t no sunshine when she’s gone (Bill Withers)
Always on my mind (Willy Nelson)
Avond (Ik geloof) (Boudewijn de Groot)
Bedankt lieve vader/moeder (Vader Abraham)
Blowin’ in the wind (Bob Dylan)
Breng me naar het water (Marco Borsato)
Dat ik je mis (Maaike Ouboter)
De Steen (Paul de Leeuw)
Droomland (Paul de Leeuw)
Dust in the wind (Kansas)
Hallelujah (Leonard Cohen)
Het dorp (Wim Sonneveld)
Hou me vast (Volumia)
If tomorrow never comes (Ronan Keating)
Ik heb genoten (Guus Meeuwis)
Ik mis je zo (Will Tura)
Ik neem jou mee (Gerard van Maasakkers)
Imagine (John Lennon)
Je naam in de sterren (Jan Smit)
La Montagne (Jean Ferrat)
Laat me nu toch niet alleen (Clouseau)
Let it be (The Beatles)
Liedje voor als ik er niet meer ben (Robert Long)
Love me tender (Elvis Presley)
Make you feel my love (Adele)
Nooit meer een morgen (Marco Borsato)
Omdat je voortleeft in mijn hart (Benny Neyman)
Ons lieve vrouwke (Lya de Haas)
Papa (Stef Bos)

Samen zijn (Willeke Alberti)
Suzanne (Herman van Veen)
Tears in heaven (Eric Clapton)
Testament (Bram Vermeulen)
The road ahead (City to City)
Ticket to heaven (Dire Straits)
Tranen in mijn hart (Dana Winner)
Waarom fluister ik jouw naam nog (Benny Neyman)
Yesterday (The Beatles)
You’re my best friend (Don Williams)
Zeg me dat het niet zo is (Frank Boeijen)
Zo puur kan liefde zijn (Paul de Leeuw)
Zonder vaarwel (Frans Bauer)
Instrumentale nummers:
Avé Maria (Celine Dion) (accordeon)
Ballade pour Adeline (Richard Clayderman)
Circle of life (Elton John) (saxofoon)
Droomland (Paul de Leeuw) (accordeon)
Einsamer Hirte (G. Zamfir & Orkest James Last)
Hallelujah (Leonard Cohen) (accordeon)
Kleine café (Vader Abraham) (accordeon)
Memory (Elaine Paige) (saxofoon)
My heart will go on (“Titanic thema”) (saxofoon)
My way (Frank Sinatra) (saxofoon)
One day I’ll fly away (Randy Crawford) (saxofoon)
Song for Guy (Elton John)
The Second Waltz (André Rieu)
What a wonderful world (L. Armstrong) (sax/acc.)
You are not alone (Michael Jackson) (saxofoon)

