HET LAATSTE LIED
Hét christelijke platform voor live muziek tijdens een uitvaart,
rouwdienst of begrafenis.

WIE ZĲN WE

HET PLATFORM

Het Laatste Lied brengt tientallen muzikanten

De betrokken muzikanten bij Het Laatste Lied

samen met één doel: een laatste (lof)lied

zijn allemaal professioneel geschoold en

laten klinken tot eer van God en ter

spelen liederen vanuit geloofsovertuiging die

nagedachtenis aan een geliefde. Met de

u als familie graag wil laten klinken tijdens de

muzikale begeleiding wijzen we op de hoop

uitvaart. Denk voor de muzikale begeleiding

die gelovigen belijden als ze geconfronteerd

aan piano, gitaar, zang, cello, viool, fluit,

worden met de dood. 'Het Laatste Lied' troost

drums, orgel, trompet,

niet alleen, maar wijst ook als loflied naar

muzikanten zijn in staat om de nummers te

God, de Bron van hoop.

spelen

Muziek geeft in tijden van rouw en verdriet

Gezangen,

veel troost en houvast. Het juiste lied op het

Klassieke

juiste moment geeft meer dan een blijvende

bijvoorbeeld nummers uit het Liedboek voor

herinnering. Het kan troosten, sterken en

de kerk.

hoop bieden voorbij het afscheid; voorbij de
dood. Dit geeft een begrafenis een hoopvol
en dankbaar karakter. Het (samen) bezingen
van Gods liefde en trouw draagt bij aan een
bijzonder moment van dankzegging tijdens
de uitvaart.

die

u

uitkiest

harp etc. Alle
zoals

Psalmen,

Opwekkingsliederen,

Worship,

stukken,

Johan

de

Heer

en

Op onze website www.hetlaatstelied.nl is
meer informatie te vinden over dit initiatief, de
mogelijkheden voor een uitvaart, rouwdienst
of

begrafenis,

de

aangesloten musici.

initiatiefnemers

en

WERKWĲZE
HET LAATSTE LIED
Het Laatste Lied heeft op een
respectvolle en prachtige manier
de muzikale begeleiding van
mijn vrouw verzorgd. Dit heeft
een troostvolle indruk bij ons als
nabestaanden en bij alle gasten
nagelaten. Ik ben hen hier erg
dankbaar voor.

WILKO

WE (GE)DENKEN
GRAAG MET U MEE

1

Na het invullen van het
brochure formulier ontvangt u
direct een mail met een link
naar onze online brochure met
hierin meer informatie.

4

Na een akkoord op de offerte
ontvangt u binnen 24 uur een
voorstel voor de muzikale
formatie.

06-18 52 40 27

5

2

Overdag nemen we binnen
4 uur telefonisch contact
met u op.

3

Naar aanleiding van uw
wensen ontvangt u een
offerte op maat.

6

INFO@HETLAATSTELIED.NL
Samen zullen we de liederen
voor de uitvaart uitzoeken en
de liturgie vormgeven.

WWW.HETLAATSTELIED.NL

HETLAATSTELIED

7

Live uitvoering tijdens de
uitvaart

Wanneer de liederen
definitief zijn zullen de
muzikanten zich muzikaal
voorbereiden op de
uitvaart.

