
Een samenzijn 
     helemaal in 
  jouw stijl

Waarom wachten met die mooie woorden tot de uitvaart? 
Hoe mooi en krachtig is het om dit bij leven met elkaar  
te delen?

Blossom & Pine organiseert vieringen waar je met elkaar 
blijvende herinneringen creëert. Drijvende kracht achter 
Blossom & Pine is Ilse Hofstee, een betrokken, creatieve 
en ondernemende vrouw. ‘Je wilt je dierbaren graag laten 
weten, ervaren en voelen wat ze voor jou betekenen.  
Wat wil je achterlaten en meegeven aan deze mensen? 
Tegelijkertijd is er de mogelijkheid dat jouw dierbaren jou 
laten weten wat je voor hen betekent.’

Voorbeelden hiervan zijn een weekend in de natuur, 
waar je mooie gesprekken voert bij een kampvuur op een 
exclusief natuurterrein. Of samen een ritueel bedenken om 
je leven af te sluiten of een nieuwe fase aan te kondigen. 
Een video-interview voor je kinderen en kleinkinderen 
waarin treffende vragen worden gesteld over jouw leven of 
keuzes die je hebt gemaakt. Het zijn slechts enkele voor-
beelden die Blossom & Pine kan organiseren en uitvoeren.

‘Een mooie bijeenkomst of passend ritueel kan ook 
plaatsvinden op een moment dat je nog niet in de laatste 
levensfase zit. Stel je voor dat er een gebeurtenis in je 
leven is waarop je beseft hoe waardevol sommige mensen 
voor je zijn of hoe dankbaar je bent. Bijvoorbeeld omdat je 
weer beter bent geworden na een ziekte. Op dit moment 
ben ik in gesprek met een jonge vrouw die heel graag een 
feest zou willen geven met een diepere betekenis.  
Het wordt een avond waar dankbaarheid en verbinding 
centraal staan en er met kracht en vertrouwen naar de 
toekomst wordt gekeken.’

‘Mijn jarenlange ervaring in het organiseren en uitvoeren 
van evenementen vanuit mijn bedrijf Oxygen Events 
zorgt ervoor dat ik luister naar jouw behoefte en deze 
op deskundige, hartverwarmende en liefdevolle manier 
organiseer en uitvoer. Ook de extra’s die erbij komen 
kijken kunnen we uit handen nemen, zoals uitnodigingen, 
bedankkaarten en een aandenken om mee te geven.  
We bespreken jouw wensen en verlangens, totdat we de 
juiste invulling hebben gevonden. Het wordt een samenzijn 
helemaal in jouw stijl, in jouw sfeer met jouw dierbaren. 
Een moment waarin alles samenkomt en waar jij zelf volop 
bij aanwezig bent.’

Wat betekent ‘Blossom & Pine’?

Blossom, de bloesem, is het symbool voor de kwetsbaarheid van het leven  
en de vergankelijkheid van schoonheid. Pine, de den, is het symbool voor 
kracht en onsterfelijkheid. Dat is wat het leven is: kwetsbaar en  vergankelijk. 
De kracht en onsterfelijkheid waar de den voor staat, verbeelden de 
 herinneringen die we verankeren door de bijzondere vieringen.
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Je bent in een fase van je leven 
terechtgekomen waarin je weet dat 
je komt te overlijden. Het is een fase 
waarin je ook beseft hoe waardevol en 
belangrijk sommige mensen in je  
leven zijn.
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Het wordt  
een moment 
waarin alles 
samenkomt
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