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Uniek en tijdloos. Een kunstwerk dat ook thuis tot 

zijn recht komt. Nagedachtenisvormen ontwerpen 

die er niet uitzien als een urn, dat is wat mij drijft. 

Iedere sculptuur is handmatig vervaardigd van 

de hoogste kwaliteit brons. Ik hoop dat deze 

beelden troost bieden en helpen om uw dierbare 

herinneringen vast te houden. 

 

Authentiek en 
persoonlijk

Gert Brinkhorst
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In de urnen van de hartcollectie kunt u de as bewaren, 

maar de sculpturen kunnen ook zonder as als nagedachtenis-

beeld dienen. Een waardevolle herinnering voor zowel binnen 

als buiten. De urnen zijn verkrijgbaar in verschillende 

afmetingen. Bij iedere urn hoort een certiicaat van echtheid 

en een nagedachtenisboekje.

De Rondom Rouw 
hartcollectie
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‘Troost bij verlies.

Dat is wat ik

de nabestaanden

wil bieden.

Met zorg voor 

wat er leeft.’

Gert Brinkhorst

Troost
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Ontroostbaar

Zonder jou

Hartverscheurend
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We laten je los en laten

je nooit meer gaan

voor altijd in ons hart

op handen gedragen

Een urn die op handen gedragen wordt; 

door een kopie van de handen van nabestaanden. 

Zo ontstaat een unieke herinnering. 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u 

kiezen voor twee of meerdere handafdrukken.

Op handen gedragen
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Hart

Innig

Loslaten
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Tijd nemen voor 

de herinneringen van toen 

om straks weer 

verder te kunnen

Roos
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In 2006 richtte ik Rondom Rouw op, een bedrijf in dienstverlening 

rondom het laatste afscheid. Ik ben er trots op dat mijn bronzen urnenlijn 

‘Hartcollectie’ is onderscheiden met de International Funeral Award (IFA) 

een internationale prijs voor vernieuwende en innovatieve producten.

w w w. r o n d o m r o u w. n l

International Funeral Award
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Duiven

B

Twee ineen 

onafscheidelijk 

in onlosmakelijke 

verbondenheid
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Mens en dier zijn geliefde thema’s voor de bronzen urnen. 

Heeft u een speciale wens, dan ontwikkel ik graag samen met u een 

nagedachtenisvorm die tot in detail bij u past. Een ontwerp van 

een horloge, symbolisch voor de tijd die voorbijgaat. Een urn in de 

vorm van de lievelingsauto van de overledene. Een sculptuur die 

het beroep van de overledene weergeeft. Uw idee vertaal ik graag 

in een ontwerp dat raakt; uniek, tijdloos en op maat.

Uniek, tijdloos en 
op maat gemaakt
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Timmerman
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Boeddha

Denker

Engel

De tijd huist

alleen in 

onze gedachten



Vogel

Vogelhart Paarden
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Persoonlijke nagedachtenisvormen zijn unieke en tastbare 

herinneringen. Van eenvoudige tot luxe sierurn, uitgevoerd in 

steen, glas, brons, hout of ander materiaal. In zowel Crematorium 

de Omarming in Zutphen als Crematorium Hart van Berkelland 

in Haarlo beschikken we over een  presentatiekamer. Daar kunt 

u verschillende nagedachtenisvormen bekijken en kennismaken 

met de diverse mogelijkheden. Graag voorzien we u desgewenst 

van advies.  

Van eenvoudige tot 
luxe sierurn
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Hart van

Berkelland

De
Omarming



Kinderurnen

Dierbaar

Op reis
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Als ontwerper van persoonlijke nagedachtenisvormen, 

zoek ik steeds naar mooie creaties. Voor volwassenen én 

voor kinderen. Naast de keuze uit de collectie, kunt u 

een urn laten maken naar uw eigen idee, ook van 

de lievelingsknufel van een kind.

Vlinder
Schelp



In ons hart

Verdriet

Kinderhart
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Een sieraad als persoonlijke en tastbare 

herinnering dat kan worden voorzien van 

een kleine hoeveelheid as en een inscriptie. 

Een liefdevolle herinnering; dicht op de huid 

en vlakbij het hart. 

Door de kleine hoeveelheid as kunnen 

meerdere nabestaanden, waaronder

(klein)kinderen, kiezen voor deze tastbare 

herinnering in een ring, hanger, medaillon 

of bedel. Ook uw eigen sieraden kunnen 

naar wens worden aangepast en 

omgevormd tot een uniek assieraad. 

Assieraden




  

R
Iedere urn is een uniek exemplaar 

vervaardigd van hoogwaardig brons, 

voorzien van een certiicaat van echtheid. 

Exclusief Hollands vakmanschap, 

ontworpen door Gert Brinkhorst,

met zorg voor wat er leeft.

RONDOM ROUW

Gert Brinkhorst

Het Aamschot 2

7273 PC Haarlo

06 54 35 70 43

www.rondomrouw.nl
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Wat je  in  j e  hart  bewaart
raak  j e  nooit  meer  kwi jt


