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Middels deze nieuwsbrief willen wij u 2 keer per jaar op de hoogte houden van
ontwikkelingen in en om het uitvaartgebeuren.
Dat kan zowel gaan om plaatselijke, regionale of landelijke wetenswaardigheden.
Van begraven tot cremeren, omgaan met verlies, wetgeving, begraafplaatsen en
regelgeving, zingeving. Kortom alles rondom het proces van overlijden en alles wat
daarmee samen hangt. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

1. “In liefde verbonden”
Lichtjesavond: 9 december 2015
Op een sfeervol verlichte begraafplaats komen honderden
mensen bij elkaar om stil te staan bij hen die niet meer in ons
midden zijn, maar altijd met ons verweven zullen blijven. Vanuit
Rehoboth, waar de avond door de burgemeester wordt geopend,
verlaten de mensen met een lied op de melodie van “mag ik dan
bij je schuilen” het rouwcentrum. De stoet gaat naar de
herinnerings-boom waar iedereen een roos in één van de harten
steekt. Vervolgens gaat ieder zijn/haar eigen weg. Door het
schrijven van de naam op een steen, het plaatsen van een lichtje,
hyacintje, bij het graf, of urn, het luisteren naar zang en muziek,
geven mensen uiting aan hun verbondenheid met die unieke
persoon. Er is warme chocomelk, glühwein. Bovenal is er een
integere sfeer van mensen die zich gedragen voelen door
verbondenheid met elkaar.

2. Wat kost mijn uitvaart?
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In een goed gevulde aula van Rehoboth werd uitgebreid en helder
uitgelegd waarmee je rekening moet houden bij de kosten van een
uitvaart. Ieder kreeg een boekje uitgereikt met mogelijkheden en
prijzen. Naast de kosten van begraven, het graf, de kosten van een
crematie zijn daar de bijkomende kosten. De basiskosten bv. deze
gelden voor elke uitvaart. Hierin zit met name het werk van de
uitvaartverzorger. Daarnaast zijn er kosten voor de rouwkaarten,
rouwvervoer, bloemen, uitvaartplechtigheid, kist, dragers, catering
etc. Crematiekosten zijn vaak lager dan de kosten van een
begrafenis. Dit komt met name door de grafkosten, die per
gemeente verschillen. Er is de keuze uit een algemeen graf of een
“eigen familiegraf”. De ruimte hier is beperkt om er dieper op in te
gaan, maar als u vragen hebt over kosten, erfgenamen,
verzekeringen, uitvaartkosten? U kunt u altijd bij ons terecht!
irerende avond met elkaar. De mogelijkheden van muziek en geluid
werden getoond. Het dragen door zowel mannelijke als
vrouwelijke dragers werd gedemonstreerd. Live muziek op bugel,
orgel en piano was te beluisteren en de keuze voor begraven of
cremeren is belicht vanuit de invalshoek van gevoel/emotie, maar
ook vanuit financieel oogpunt. Een DVD-opname van de uitvaart

3. Verzorging
Wanneer er bij ons een melding van overlijden komt zijn de dames
van de verzorging meestal de eersten die op pad gaan. Met liefde
en precisie gaan zij te werk, soms bijgestaan door naasten die hen
helpen. Het laatste stukje zorg dat aan de overledene besteed
wordt bestaat uit: hem of haar zorgvuldig helemaal wassen en
aankleden. De vooraf uitgezochte kleding wordt aangetrokken.
Dat kan het pak zijn dat hij droeg bij die laatste viering van de
trouwdag. De blauwe jurk die zij net had gekocht maar nooit meer
heeft kunnen dragen, die joggingbroek die zo lekker zat.
De haren worden gekamd, de baard geschoren. Als dat wenselijk
is wordt zij opgemaakt, lippen gestift, wat oogschaduw opgedaan.
Sieraden worden eventueel omgedaan. Daarna wordt hij of zij op
een bedkoeling op het eigen bed of in de kist gelegd en naar wens
thuis opgebaard, in Rehoboth of elders.

4. Herinneringsboom
In gedachten:
Die man die op die gewone vrijdag van huis weg reed.
Naar zijn werk ging hij, had hij gezegd.
Hij keerde nooit meer thuis terug. Als vermist werd hij opgegeven.
Bij deze boom mag hij herinnerd worden.
Haar opa, in de oorlog had hij de moed een onderduiker in huis te nemen.
Hij was een opa met lef. 4 jaar geleden is zijn graf geruimd. Bij deze boom
kan zij even stil staan en de stevige eik, die alleen maar groter en sterker
zal worden doet haar denken aan haar opa waar ze trots op is.
In gedachten: Zijn tante. De kanker waar ze zo hard tegen had gevochten.
Ze gaf de moed niet op, maar kon de ongelijke strijd tenslotte toch niet
winnen. Ze werd gecremeerd, haar as werd uitgestrooid op dat speciale
plekje in het bos, vlak bij haar huis, hier ruim 200 km. vandaan.
De mooie geelrood gekleurde bladeren van de eik staan voor hem
symbool voor de veelkleurigheid van haar leven.
Hun kind, zo jong nog, 3 jaar, de grote sloot achter het huis waar hij
verdronk die bewuste dag, veranderde hun leven totaal.
Na een aantal jaar verhuisden ze, het was te pijnlijk daar.
Nu is er vlakbij , op deze begraafplaats ook voor hen een concrete plek om
hem te herinneren: bij die stevige boom, vol leven, met zijn wijd verbreide
takken, , je kunt er niet om heen.
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Een herinneringsboom, opdat niemand vergeten zal worden!
.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam finibus
urna mauris, ac accumsan nisl feugiat in. Curabitur ullamcorper metus ut
nunc consectetur, eget dictum ante varius. Vivamus varius suscipit turpis, a
scelerisque velit euismod id. Donec at tristique dui, ac dignissim nisl.
Vestibulum aliquam rhoncus ipsum, quis cursus orci. Vestibulum ac purus
eget justo rhoncus vestibulum. Morbi iaculis sagittis ornare. Proin vel
sagittis libero. Ut ex arcu, commodo quis justo a, semper facilisis nunc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur egestas
sapien nisi, tincidunt tristique justo pretium sit amet. Vestibulum ultricies
leo nec tortor maximus, vitae suscipit velit posuere. Donec semper vitae ex
vel sagittis.Morbi ante purus, egestas at posuere in, accumsan id dui.

