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Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het prachtig weer. De zon
schijnt, geen wolkje aan de lucht. Nou nee, dat laatste is niet waar.
Ik zie een mooie lucht met van die schitterende witte wolken die
allerlei figuren vormen. Helaas heb ik nu even geen tijd om in het
gras te liggen en naar de wolken te staren.
Want er zijn wel andere wolken aan de hemel. Corona-wolken.
Eigenlijk wil ik het er niet over hebben. Maar je ontkomt er gewoon
niet aan. Toen in maart alles ‘op slot’ ging, dachten we nog optimistisch: och, dat duurt maar even en dan hebben we dit ook weer
gehad. Maar zo werkt het blijkbaar niet. Overal om ons heen is de
dreiging van het virus. Je zou je door het mooie weer kunnen laten
verleiden om nonchalant te worden aangaande de regels die er
gelden. En dat zie je ook gebeuren. Mensen zoeken elkaar weer op
en houden zich minder aan de regels. Voor het virus het uitgelezen
moment om weer toe te slaan. Voor je het weet, worden de maatregelen weer aangetrokken en zijn we onze vrijheid weer kwijt.
Mooi weer en de dreiging van Covid-19, dat past eigenlijk niet bij
elkaar. Vrijheid en dreiging, het is een tegenstrijdigheid die een
mens in de war brengt. En als de deskundigen elkaar tegenspreken,
dan wordt het helemaal lastig. In zulke verwarrende situaties is er
maar één ding: gebruik je gezonde verstand. En neem geen risico’s.
Dat is het beste voor iedereen. Ook als het lastig is.
Ook deze nieuwsbrief staat weer vol met wederwaardigheden en
lezenswaardigheden. Zoek een plekje in de zon of in de schaduw,
neem er iets te drinken bij, hou afstand waar het moet en laat u
verrassen door de inhoud van deze nieuwsbrief. Een prettige zomer
gewenst!

Ik wens u veel leesplezier.
Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Geduld blijft nodig…
Het blijft een lastige en toch ook wat bizarre periode. Maar, wel
fijn dat wij inmiddels met kerkdiensten weer konden opstarten.
Wel met stoelen in een opstelling op afstand maar toch fijn
om zo weer actief te kunnen zijn. Het was behelpen met een
livestream op de zondagochtend.
Verder bleef en blijft actiepuntenlijstje goed gevuld en moet ik
toch regelmatig tegen een deadline aan nog snel iets afronden.
Het was ook fijn om met het FKB-bestuur weer samen te kunnen komen en na wat bijpraten ook gewoon samen te kunnen
praten over hetgeen in de FKB omgaat.
Op andere fronten is het moeizaam om weer op gang te
komen. Zoals bij de Wensauto’s. Daar waren richtlijnen om te
stoppen, voorzichtig weer op te starten, een scherm in auto te
plaatsen ter bescherming chauffeur, rijden met één passagier,
vervolgens mochten er drie op achterbank maar dan wel met
mondkapje, en zo blijft het heel lastig om met zo’n vrijwilligersorganisatie (60 chauffeurs) met veelal mensen op leeftijd je
aan te passen aan wisselende en onveilig aanvoelende omstandigheden.
Dan is er ook een dame die regelmatig chauffeerde, wat tobde
met haar benen, regelmatig viel, opgenomen moet worden in
ziekenhuis en nog geen 14 dagen later is opgenomen in een
hospice. Als ik dan bij haar op bezoek ben is er het besef hoe
snel omstandigheden kunnen veranderen. Een fijn rustig leven
opeens ten einde zien lopen op weliswaar een mooie plek maar
toch een plek waar je eigenlijk nooit zou willen zijn.
Fijn dat ik dan toch dagelijks gewoon mijn benen kan strekken
en lekker door de natuur kan struinen als ik daar aan toe ben.

Mijn gedachtekronkel?
Moet dan toch ook weer denken aan de bestuurders van de
verenigingen. Vereniging “draaiend” houden in bijzondere
omstandigheden. Aanpassen aan soms zeer onverwachte
omstandigheden. Nu de zomerperiode. Zal ook een rustiger
periode zijn en wellicht wordt genoten van een welverdiende
vakantie.
Wel goed om even op een andere wijze gewoon alles op je in te
laten werken en genieten in alle rust.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
29 juli 2020).
Digitale nieuwsbrief

31-07-2020

Pagina 2

Nieuwsbrief FKB

Besmet na bbq, bruiloft of begrafenis: ‘Vaak is de 1,5 meter even niet gelukt’
Een knuffel bij een feest of een omhelzing na een begrafenis. Het zijn zulke situaties waar mensen in Nederland nu nog besmet worden met het coronavirus, zeggen de GGD’s en het RIVM.
In situaties waar familie, vrienden of collega’s de anderhalve meter afstand niet bewaren of hygiëneregels
niet naleven, kunnen zogeheten clusters met besmette personen ontstaan. “Clusters zijn verschillende
besmettingen waarvan we denken dat ze met elkaar te maken hebben door een gemeenschappelijke bron”,
zegt Bas Boogmans, infectieziekten-arts van de GGD regio Utrecht. Soms is zo’n cluster alleen het gezin,
maar soms gaat het verder dan dat en raken er ook tientallen mensen buiten het gezin besmet.
In de regio Utrecht zijn nu vijf clusters en “drie situaties die in de gaten worden gehouden”. Het is niet bekend hoeveel clusters er landelijk zijn. De 25 afzonderlijke GGD’s geven alleen de opvallend grote clusters
door aan het RIVM.

Boogmans laat een voorbeeld zien waarbij het virus zich op een begrafenis heeft verspreid:

Coronaclusters: hoe het virus zich kan verspreiden op bijeenkomsten
Jaap van Dissel van het RIVM zei gisteren bij zijn briefing in de Tweede Kamer dat er weinig nieuwe besmettingen met corona zijn. Dat is ook terug te zien in de cijfers. De afgelopen dagen zijn er tussen de 60
en 80 mensen per dag positief getest. Dat is minder dan 1 procent van de ruim 10.000 testen die dagelijks worden afgenomen.
De mensen die nu nog wel besmet raken, krijgen het virus dus meestal in de thuissituatie of de familiesfeer, blijkt uit het bron- en contactonderzoek door de GGD’s. Ook besmettingen via overige familie en op
het werk komen voor.
“Bij een ‘gewone’ besmetting kan je erop wachten dat de directe huisgenoten ook besmet raken, dat is dan
binnen het gezin en noemen we dan geen uitbraak”, zegt Boogmans.
Maar dat verandert zodra je buiten het gezin ook besmettingen aantreft. “Zoals bij gezinsleden die niet in
huis wonen, maar wel samen waren. Bij een barbecue, een bruiloft, een feest of een begrafenis. Als we die
aan elkaar kunnen linken, gaan we spreken van een cluster”.
De vijf clusters in de regio Utrecht zijn allemaal terug te voeren op familiebijeenkomsten. Welk type bijeenkomst precies heeft geleid tot de besmettingen, kan Boogmans vanwege de privacy niet zeggen.

‘Geef geen knuffels’
“We proberen uit te zoeken hoe de besmetting precies is ontstaan. Hoe het cluster is gestart. Vaak komen we erop uit dat het ergens net even niet is gelukt om de anderhalve meter aan te houden. Op straat
zie je dat ook, dus het is niet zo gek. Maar het blijft van belang om zelfs nu de maatregelen soepeler zijn,
geen knuffels te geven.”
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Om erachter te komen of er sprake is van een cluster, bellen bron- en contactonderzoekers van de GGD
met iedereen die een positieve testuitslag krijgt na een coronatest. De contacten worden in kaart gebracht, waarbij wordt gevraagd of er tot twee dagen voordat de klachten ontstonden nog nauw contact is
geweest met anderen.
Met nauw contact wordt verstaan: iedereen die langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter
was van de patiënt, in de besmettelijke periode. Als dat het geval was, moeten die contacten twee weken
in quarantaine.

Bellen rinkelen
“Het overgrote deel van de mensen die we bellen met het bericht dat ze in quarantaine moeten, snapt het”,
zegt Boogmans. “De eerste reactie van mensen is soms: maar ik ben helemaal niet ziek. Wij vertellen dan
dat je niet alleen voor jezelf in quarantaine gaat, maar ook omdat je besmettelijk kan zijn voor anderen.”
Bij klachten moeten de contacten zich melden voor een test. Als die test positief blijkt gaan er bellen rinkelen. “Als deze mensen bij dezelfde bijeenkomst zijn geweest is er een overdracht waarschijnlijk geweest.
Zo beginnen we een cluster in beeld te krijgen”, zegt Boogmans.
“Ons uiteindelijke doel is om alle nauwe contacten in quarantaine zetten om zo de keten van besmettingen
te breken.”
Bron: NOS, 26-06-2020, Sjaak.

Naleven coronaregels bij uitvaarten steeds moeilijker
Nabestaanden hebben steeds meer moeite om zich te houden aan de 1,5 meter afstand tijdens uitvaarten.
Uitvaartondernemers willen geen politieagentje spelen en grijpen vaak niet in als mensen elkaar wel een
knuffel geven.
Doordat er de laatste weken minder mensen op de ic’s belanden en de regels stap voor stap worden versoepeld vinden steeds meer mensen het lastig om zich te houden aan de 1,5 meter afstand regel. Dat is
zichtbaar bij onder andere demonstraties maar ook in verschillende horeca. RTL Nieuws sprak met verschillende uitvaartverzorgers die vertellen dat zij steeds vaker zien dat mensen de regels iets minder nauw
nemen dan eerder. Tot eind deze maand mogen er dertig mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Vanaf 1 juli
mogen er honderd mensen bij een afscheid aanwezig zijn als er voldoende ruimte is om afstand te houden.
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Dominee in coronatijd: wanhoop door een ongrijpbaar virus
Dominee Matthijs Schuurman (40) uit Oldebroek heeft
een heftige tijd meegemaakt in de piek van de corona-uitbraak. Hij had acht begrafenissen in een paar
weken tijd. ,,Mensen zijn door zo’n diep dal gegaan en zó
ziek zoals ik niet eerder heb meegemaakt.” Een gesprek
over de tijd van corona, zijn eigen geloofszoektocht en
hoe het blijven bij de kerk zijn redding is geweest.
Aan de rand van een kruip-door-sluip-doorwijkje aan de zuidkant van het dorp vinden we de pastorie. Een
vrijstaand huis, met een lekkere tuin, een trampoline en een opgezet zwembad in de achtertuin, in de achterkamer een orgel, want de heer des huizes is een verdienstelijk organist. De rust is wat teruggekeerd.
De voorbije maanden waren heftig voor Matthijs Schuurman, die ook regelmatig in het Friesch Dagblad
publiceert.Wat maakte je mee in Oldebroek?
,,Oldebroek is net als Heerde, waar het coronavirus ook flink heeft huisgehouden, opgebouwd uit hechte
netwerken. Is één persoon in zo’n netwerk besmet, dan verspreidt het virus zich rap. In het oog van de
storm heb ik schrijnende situaties meegemaakt. In de eerste week overleed een ouder iemand en twee van
de vier kinderen konden niet bij de begrafenis aanwezig zijn omdat ze positief op corona getest waren. Zij
volgden de dienst thuis mee en mochten pas na afloop, toen de begrafenisplechtigheid voorbij was, op het
kerkhof komen.
Er overleed een vrouw van een man die voor de tweede keer getrouwd was. De kinderen uit het eerste
huwelijk konden vanwege de regels niet bij hem thuis komen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om
samen met de weduwnaar de uitvaart voor te bereiden via internet, dus ben ik toch bij hem langs gegaan.
Een echtpaar belandde met ernstige luchtwegklachten in het ziekenhuis. Ik kon alleen telefonisch contact
hebben, zo goed en zo kwaad als het ging, want ze kampten met ernstige ademnood. We konden samen
bidden – maar ik hoorde de wanhoop, de eenzaamheid aan de andere kant van de lijn. En niemand die hen
nabij kon zijn. Er was niets te doen en niemand om mee te praten. Hij vertelde later dat hij een kraaiennest
van het begin tot het einde gebouwd had zien worden. Dat was de enige afleiding die hij in die dagen had
gehad.”

Betreed je dan nieuw terrein als predikant, of is dit in geïntensiveerde vorm wat je eerder hebt meegemaakt?
,,Het nieuwe is dat mensen heel erg emotioneel zijn en door zo’n diep dal gaan en zo ziek zijn zoals ik niet
eerder heb meegemaakt. Ze voelen zich alleen en weten niet waar ze aan toe zijn. Stel je voor: je ligt alleen
op een kamer, met een raadselachtige ziekte, je weet niet waar het eindigt. Je weet niet of ze het halen en
hoe ze eruit komen en of ze er ooit bovenop komen. En dan krijg je opeens te maken met vragen waar je
nooit mee te maken hebt gehad. Bijvoorbeeld: wie mogen er bij de dienst en op de begraafplaats aanwezig zijn? Wat doe je als nabije familie positief getest is? Op welke manier bereid ik een dienst voor: ga ik
ernaartoe, of doe ik de voorbereidingen vanuit huis via de telefoon of via de computer? Bij elke begrafenis
was er met de begrafenisondernemer steeds heel veel contact en over en weer bellen om alles steeds af
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te stemmen en in goede banen te leiden.”
Je moet dan op heel verschillende fronten tegelijk zijn. De een moet je nabij zijn, de ander moet je op
afstand zien te houden. Op sommige moment is het heel existentieel, je stelt jezelf bloot aan risico’s – en
daarmee ook je gezin.
,,Ja, maar je kunt niet anders. Dat gaat vanzelf. Toen er steeds meer mensen opgenomen werden in het
ziekenhuis, ontstond er wel een angst en die angst is nu nog steeds wel merkbaar. Ik merkte dat ik zelf ook
wel een soort paranoia kreeg toen het zo hectisch was en er steeds meer gemeenteleden behoorlijk ziek
bleken te zijn en opgenomen werden. Waar gaat het naartoe?
Mijn wereldje werd ook heel klein: alleen thuis en de kerk en heel soms de supermarkt. De meeste keren
deed mijn vrouw de boodschappen. Als ik daar liep, liep ik daar niet ontspannen. Om er toch even uit te
gaan, pakte ik soms de fiets om in het bos te rijden. Ik merkte dat ik het niet meer kon bolwerken toen
andere fietsers dicht bij mij in de buurt kwamen of zelf dicht op elkaar reden. Er is een middag geweest, dat
toen ik in het bos reed mijn zwager maar ging appen om mijn wanhoop wat te delen. Later zakte het wel
weer af en normaliseerde het weer. Intussen moesten er ook allerlei diensten voorbereid worden: gewone
diensten en rouwdiensten.”

Waar komt het dan voor jou op aan?
,,Ik kon het alleen maar over mij heen laten komen. Naast het voorbereiden van de diensten kon ik weinig
doen. Ik kon nergens naartoe. Daarnaast zaten er thuis vier kinderen rond de tafel. Dat tafereel heeft zijn
eigen dynamiek. In het begin deed ik nog wat aan thuisonderwijs, hoewel al vrij snel mijn vrouw dat voor
haar rekening nam. Alleen met wiskunde, waar ik zelf niet zo goed in ben, heb ik veel moeten helpen. Het is
lang geleden dat ik zoveel wiskunde heb gedaan. Bij veel mensen viel hun werk weg en kwam het dagelijks
leven helemaal tot stilstand. Ik was tenminste elke dag in touw. Op een bepaalde manier vond ik de crisistijd een intieme periode. Met z’n tienen rond een open graf is iets bijzonders.”

Maar acht begrafenissen in korte tijd. Hoe doorsta je dat? Slaat dan de vertwijfeling
toe?
,,Dat laat ik meestal maar over mij heen komen. Het heeft ook iets bijzonders om te doen. Vertwijfeling
kom ik ook haast niet tegen bij gemeenteleden. Hier zeggen ze: ‘Het is mijn tijd.’ De mensen vinden het wel
moeilijk dat de kring van familie, vrienden en bekenden niet bij de begrafenis kon zijn. Het deed me wel veel
dat ik niet naar mensen toe kon gaan. Er werd in deze periode ook iemand ziek. Ik kon haar niet bezoeken.
Ze overleed binnen korte tijd. De familie had er begrip voor. Het was niet anders.”

Je komt veel geloof tegen rondom de begrafenissen, zeg je. Tot je verrassing?
,,Nee, niet tot mijn verrassing. Het geloof is hier voor veel mensen haast vanzelfsprekend. Het hoort er
helemaal bij, ook voor mensen aan de rand van de gemeente. Er zijn nauwelijks mensen die in verzet komen.
Dat is de volksaard. Ook in de weken van de online-diensten hoorde je nauwelijks gemor. Ze missen het samen-zijn, het zingen. Maar het overheersende gevoel is: het is nu eenmaal niet anders, het komt wel weer
terug.”

Toch had je het net over paniek en wanhoop.
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,,De paniek heeft te maken met het ongrijpbare van de ziekte die zich als een olievlek verspreidt. Waar
stopt het? Het virus treft mensen die je goed kent, het komt dichtbij. Ik sprak iemand die normaal heel
vrolijk en opgewekt is en met iedereen een praatje maakt, heel sportief en elke dag door het dorp fietst en
overal klusjes doet. Het was aangrijpend om te merken hoe zo iemand door een diep dal moest gaan.”

Het hoogtepunt lijkt achter de rug. Ebt de crisis langzaam weg uit het dorp?
,,We zien nu vooral coronaslachtoffers die het ziekenhuis niet gehaald hebben, maar thuis ziek zijn geweest. Ze hebben zich tot nu toe wat aan het zicht onttrokken, maar zij hebben het nog steeds zwaar. Een
gemeentelid heeft totaal geen energie om iets te doen. Je komt nu ook de psychische problemen tegen
bij mensen die wekenlang geen bezoek hebben gehad. Je merkt wat eenzaamheid aanricht. En er is nog
veel onzekerheid en terughoudendheid om weer naar de kerkdienst te gaan. Ik begrijp wel dat mensen niet
staan te trappelen. Ze hebben de overledenen op hun netvlies.”

Oldebroek is je tweede gemeente, je staat hier negen jaar.
,,Eerder was ik predikant in Ilpendam-Watergang, tussen Amsterdam en Purmerend, Noord-Holland. Ik ben
opgegroeid in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Veenendaal. De Pniëlkerk – de ‘behoudende’ van de
twee grote CGK-gemeenten in dat dorp. Met preken in drie punten en een toepassing. Schriftuurlijk-bevindelijk, heette het. Ik heb het altijd als een raster ervaren dat over de teksten werd gelegd. De gemeente
heeft heel wat dominees voortgebracht, sommigen bleven binnen de CGK, anderen dienen nu een PKN-gemeente. Van de jongeren die met mij op de jeugdvereniging zaten, is bijna iedereen uitgewaaierd naar de
NGK, PKN, baptistengemeente, etcetera.”

Was je zelf vroeger een betrokken gemeentelid, een gelovige jongen?
,,Ja. Al sinds het begin van mijn middelbareschoolperiode wist ik dat ik dominee zou worden. Maar aan het
einde van de middelbare school begon ik toch te twijfelen. Ik deed op mijn zeventiende belijdenis. Later ben
ik altijd dankbaar geweest dat ik dat toen al had gedaan, al twijfelde ik op dat moment al behoorlijk, anders
had ik het nog lang uitgesteld. Omdat ik belijdenis had gedaan kon ik het geloof niet snel opgeven. Ik had
immers wat beloofd.
Vanaf mijn zeventiende heb ik een tweesporenbeleid gevolgd. Zo voelde dat in ieder geval voor mij. Aan de
ene kant wilde ik graag geloven, was ik er serieus mee bezig. Aan de andere kant kende ik de chronische
twijfel of God wel bestaat, of Hij er wel is. Dat heeft lang geduurd, ongeveer totdat ik hier in Oldebroek
kwam.”

Die twijfel was een stem in je waarmee je in gesprek bleef?
,,Nou ja, waarmee ik in gesprek moest zijn, omdat het een onderdeel van mezelf was. Ik probeerde er wel
eens voorzichtig over te beginnen, bijvoorbeeld op de jeugdvereniging, maar dan merkte ik dat iedereen
ervan in paniek raakt. ‘Je moet niet twijfelen! Dit is de waarheid!”’

Waarom koos je dan toch voor theologie?
,,Daarin kwamen al mijn interesses bij elkaar: talen, geschiedenis, ik hield van lezen. De Theologische Universiteit van Apeldoorn lag gezien mijn achtergrond voor de hand, maar na een kennismakingscollege in
Utrecht besloot ik daarheen te gaan. In Apeldoorn had ik langs het curatorium gemoeten en dat zag ik niet
zitten. In Utrecht voelde ik me snel thuis, ook bij Voetius.”
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Hoe ging je met je twijfel om tijdens je studie? Zocht je stemmen op die die Godsvragen
verdiepten?
,,Nee, want het was niet zozeer een intellectuele twijfel. Meer een ervaring: als ik bid, ervaar ik een gesloten
hemel.”

Was dat beangstigend? Als God niet zou bestaan, zou dat voor jou niet slechts een constatering zijn, maar een existentiële crisis?
,,Ja, het was alles of niks. Ik vond het vreemd dat ik dat bij niemand anders tegenkwam. Tegelijk dacht ik: ik
zal toch niet de enige zijn die hiermee rondloopt? Ik was er ook niet altijd open over. Er zijn altijd zat andere
dingen te bespreken. Via taal en muziek heb ik een weg gevonden door de vragen waar ik mee worstelde.
Ik was opgegroeid met een liturgie waarin alleen de psalmen werden gezongen, in de oude berijming. Pas
later ontdekte ik de teksten van Ad den Besten, Jan Wit en Schulte Nordholt en de spiritualiteit van het
liedboek. ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’ Die ontwikkeling begon met de tekst: ‘Gij hebt, o Vader
van het leven.’ Over de mens, die voortsnelt op hoge winden, om de allerlaatste grens te vinden… ‘Zo vindt
hij onverhoeds de dood.’ Dat raakte me diep.
Ik ervoer in die liederen ruimte om te zoeken. Niet alleen in de taal, maar ook in de muziek. Nu zit ik nog
steeds in een hoek van de kerk waar het Liedboek voor de kerken eigenlijk helemaal niet wordt gekend.
Als er liturgisch al iets gebeurt, schieten ze een beetje de evangelische kant op. Ik kan er niet zo mee uit
de voeten. Ik laat het wel gebeuren, maar heb liever het Liedboek voor de kerken (1973), daar zit voor mij
veel meer in, dat raakt mij op een existentiële manier. Voor mijn gevoel ben ik, menselijkerwijs gesproken,
blijven geloven dankzij de gezangen uit dit Liedboek.”

Je sprak over de heftige tijd die je hebt gehad. De waarde van kerk-zijn komt nu misschien in het algemeen duidelijker voor het voetlicht?
,,In de loop der jaren heb ik ontdekt dat het óók de geloofsgemeenschap is die me op de been houdt. Als
je als gastpredikant in een seculiere omgeving een kleine gemeente aantreft, die dóór wil. Die de lofzang
gaande houdt, en volhardt. Dat geeft me moed. Een van de redenen waarom ik als zoekende zeventien-,
achttienjarige geen afscheid kon nemen van het geloof was een vriendelijke, wat oudere ouderling, een
oprechte gelovige. Ik merkte dat ik aan hem niet zou kunnen uitleggen waarom ik zou stoppen met geloof
en kerkgang. Dus ik moest wel door.”

De onderlinge verbondenheid houdt je op de been.
,,Ja, ook de kerk. Daarom kan ik er nooit zo goed tegen als mensen heel negatief doen over de kerk, want
dat is wel mijn redding geweest. Je ontmoet er medegelovigen, die je meenemen als je erdoorheen zit.
De kerk met zijn vaste vormen en rituelen, voeden je geloof. Bij een begrafenis gebruik ik altijd een vaste
formule: ‘We zaaien dit lichaam in de aarde, geven het in de handen van de levende God in de verwachting
van de opstanding op de jongste dag.’ Terwijl je dat uitspreekt, kun je opeens besprongen worden door de
aanvechting: geloof ik dat echt? Gelukkig kan ik het zeggen, want dit is het geloof van de kerk. De vorm
helpt me. Daarom zou ik nog liever anglicaan worden dan evangelicaal.”
Dit is een ingekorte versie van een artikel dat verscheen op Company of Preachers het digitaal magazine
van IZB-Areopagus. www.ibz.nl

Bron: Friesch Dagblad, 04-07-2020, Sjaak.
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Feestelijke uitvaart steeds vaker aan de orde

Waaraan denk je als eerste bij een uitvaart? Waarschijnlijk aan een afscheidsceremonie waarbij rouw en
verdriet overheerst. Er wordt immers afscheid genomen van een dierbaar persoon. Dit gebeurt middels een
crematie of begrafenis. Na afloop van de uitvaart wordt er vaak koffie of thee gedronken en cake gegeten.
Dit was vroeger inderdaad de normale gang van zaken bij een uitvaart. Tegenwoordig zien we echter dat
een uitvaart steeds vaker een feestelijke invulling krijgt. Het leven van de overleden persoon wordt namelijk steeds vaker gevierd. Hierdoor krijgt de begrafenis een persoonlijk tintje, zodat er op een waardige
manier afscheid wordt genomen van de overleden persoon.

Mensen laten de kerk vaker links liggen
Vroeger werd een uitvaart vaak in kerkelijke sferen gehouden. Op de dag van de uitvaart was er eerst vaak
een dienst, waarna de begrafenis of crematie plaatsvond. Tegenwoordig zien we dit echter steeds minder.
Dit komt voornamelijk omdat we inmiddels een stuk minder gelovig zijn dan vroeger. Indien de overleden
persoon niets met de kerk had, wordt de uitvaart vaak op een andere manier ingevuld. Zo kan de condoleance bijvoorbeeld in een tuin, in de plaatselijke sportkantine of zelfs in de stamkroeg van de overledene
georganiseerd worden. Ook de bijeenkomst na afloop van de uitvaart kan op een feestelijke locatie gehouden worden.
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Bier, wijn en muziek
Veel mensen associëren een uitvaart met koffie, thee en cake. Bij menig uitvaart worden deze zaken tegenwoordig achterwege gelaten. Dit is zeker het geval wanneer men kiest voor een persoonlijke uitvaart.
Indien het leven van de overledene gevierd wordt, wordt er vaak bier en wijn gedronken in plaats van koffie
of thee.
Daarnaast is het lang niet altijd stil meer bij een uitvaart. Vroeger was dit wel gebruikelijk. Er werd bijvoorbeeld alleen muziek ten gehore gebracht door een koor of een organist. Tegenwoordig gebeurt het
ook geregeld dat nabestaanden een dj regelen voor een uitvaart. Deze draait de favoriete muziek van de
overleden persoon, zodat iedereen op een passende manier afscheid van hem of haar neemt.

Kan dit met een begrafenisverzekering?
Wil je ook een persoonlijke uitvaart organiseren voor een iemand die overleden is? Dan vraag jij je mogelijk
af of dit binnen de grenzen van een begrafenisverzekering valt. Dit hangt er maar net vanaf om wat voor
een verzekering het gaat. Indien de overleden persoon een begrafenisverzekering in natura heeft afgesloten, wordt dit mogelijk lastig. Hij of zij heeft in dat geval bepaalde zaken verzekerd, zoals een kist en een
uitvaartbegeleider. Bij begrafenisverzekeringen in kapitaal is dit echter wel mogelijk. In dat geval komt
er na overlijden namelijk een geldbedrag vrij. Nabestaanden kunnen dit bedrag gebruiken om invulling te
geven aan de uitvaart. Hierdoor is het ook mogelijk een persoonlijke uitvaart te organiseren.

Persoonlijke uitvaart in coronatijd
Wil je een feestje maken van een uitvaart? Dan ben je gebonden aan een aantal regels, zeker in de huidige
situatie. Allereerst moet je kijken naar het aantal gasten. Vanaf 1 juli mogen er weliswaar weer meer dan
30 personen aanwezig zijn bij een uitvaart, maar dit is niet altijd toegestaan. Zo moet de locatie van de
uitvaart voldoende ruimte bieden voor mensen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Indien dit niet
mogelijk is, moet je hier rekening mee houden bij het uitnodigen van gasten. Overigens geldt er voor een
uitvaart binnen een maximum van 100 personen. Buiten zijn er 250 gasten welkom. Zowel binnen als buiten
geldt dat aanwezigen voldoende afstand van elkaar moeten kunnen houden. Wanneer dit niet mogelijk is,
loop jij – net als de andere aanwezigen – kans op een flinke boete.

Bron: Party Scene, 14-07-2020, Sjaak.

Vrijwilligers bezig met opknappen begraafplaatsen Gieterveen
24 juli 2020
Een groep vrijwilligers zet zich wekelijks in om oude graven op de begraafplaatsen in Gieterveen op te
knappen. Sommige grafstenen zijn meer dan tweehonderd jaar oud.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers blijven de graven behouden voor de toekomst. De regionale omroep
RTV Drenthe bracht een bezoek aan de begraafplaats en sprak er met vrijwilligers. De reportage kunt u
bekijken op de website van RTV Drenthe.
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Herbegraven of alsnog cremeren van je overleden dierbare
Soms kiezen nabestaanden
voor een herbegrafenis of
alsnog voor een crematie
van een overleden dierbare.
De redenen zijn verschillend.
Omdat door het coronavirus
vele grenzen ook gesloten
waren voor het vervoer van
overledenen, kozen nabestaanden ervoor om de overledene tijdelijk te begraven.
Op deze manier kan deze
later alsnog worden vervoerd naar bijvoorbeeld het land van herkomst of een andere gewenste locatie.
Maar ook vooraf aan het coronavirus kregen we deze vraag al. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een
overleden dierbare wordt verplaatst naar een algemeen en anoniem graf na het aflopen van de grafrechten. In dat geval kan men kiezen voor het laten opgraven van de stoffelijke resten en aansluitend een
crematie. Een ander voorbeeld is dat nabestaanden nu bij nader inzien de voorkeur geven aan een natuurbegraafplaats, om verzekerd te zijn van een onderhoudsvrij graf met eeuwige grafrust.

Mogelijkheden
Als je overleden dierbare niet vooraf schriftelijk heeft laten weten dat het openen van het graf of een
nieuwe bestemming ongewenst is en als er geen bezwaren zijn van andere nabestaanden, zou een herbegraving of crematie mogelijk kunnen zijn.

Voorwaarden
In grote lijnen komt het erop neer dat een graf mag worden geopend door een gespecialiseerd bedrijf, als
het gemakkelijk toegankelijk is. Vanwege de wettelijke termijn van grafrust kan het binnen twee maanden
of minimaal tien jaar na overlijden worden geopend. Sommige begraafplaatsen hanteren een langere termijn van grafrust. Je dient hiervoor een verzoek in bij de burgemeester van de gemeente, waar de begraafplaats zich bevindt. Deze kan dan schriftelijk toestemming verlenen, na overleg met de beheerder van de
begraafplaats. Als je dringende redenen hebt om binnen een andere termijn het graf te laten openen, kun
je hiervoor ook een verzoek indienen bij de officier van justitie of de burgemeester van de gemeente. Bij
sommige aanvragen valt de beslissing positief uit.

Onze hulp
Met respect voor welke keuze je ook maakt, helpen wij je graag bij het verwezenlijken van je wens. Neem
gerust contact met ons op, zodat we je kunnen informeren over de mogelijkheden.
www.annorauitvaartverzorging.nl

Bron: ArenaLokaal.nl, 07-07-2020, Sjaak.
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Uitvaartbegeleidster Ether Polman.
Foto: PR

Intense uitvaarten in de coronatijd
WINTERSWIJK – Het werk van uitvaartbegeleidster Esther Polman uit Silvolde heeft in de afgelopen maanden een nieuwe dimensie gekregen. Door de maatregelen rondom de covid-19 pandemie moest er in korte
tijd anders gewerkt worden en kwamen de nodige uitdagingen op haar pad. Een leerzame tijd, waar veel
mooie nieuwe inzichten uit voort zijn gekomen.

Door Walter Hobelman
“De uitvaarten die ik in de afgelopen maanden heb mogen verzorgen, hebben mij geleerd dat het ook
met beperkende maatregelen mogelijk is op een respectvolle en persoonlijke manier afscheid te nemen
van een dierbare.” Esther, die inmiddels bijna vier jaar actief is als uitvaartbegeleidster, kan er veel over
vertellen. “Wat vooral indruk op mij maakte is het idee dat, ondanks de gesprekken ‘op anderhalve meter
afstand’ en geen lichamelijk contact het toch mogelijk is om gevoelens te delen. Het oogcontact werd veel
intenser. Normaal kan je bij het condoleren heel dicht bij elkaar komen en gaat het meer om het schudden
van handen dan om het oogcontact. In de huidige situatie is het andersom; ik heb gezien en gehoord dat
oogcontact veel los kan maken en dit aan oprecht meeleven niets afdoet.”
Ondanks de coronamaatregelen is er nog best veel mogelijk om een passend afscheid te verzorgen. ”Vanzelfsprekend is het soms lastig, zeker in de maanden dat er maar dertig personen bij een afscheid aanwezig mogen zijn. Gelukkig is die beperking er vanaf 1 juli niet meer, maar blijft de anderhalve meter afstand
regel wel belangrijk.”
Esther werkt volledig onafhankelijk en begeleidt families en nabestaanden bij het ontzorgen in de moeilijke
tijd na het overlijden van een dierbare. “Ik ben er in de moeilijke tijd tussen overlijden en uitvaart, maar ook
in de tijd van nazorg. Altijd in overleg met de familie, hun wensen zijn leidend in de manier waarop ik betrokken ben.”
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De uitvaartbegeleidster, die vanuit haar hart werkt, benadrukt het belang om het gesprek over het levenseinde en de wijze van begraven of cremeren op tijd aan te gaan als dat mogelijk is. Daarvoor heeft Esther
een wensenboekje waarin alles aan bod komt waar men rond het levenseinde mee te maken krijgt. “Een
goed hulpmiddel om dit samen met bijvoorbeeld de partner en kinderen in te vullen en erover te praten. Dat
geeft de nabestaanden rust op het moment dat het einde daar is, zodat er ruimte is om op een passende
manier te rouwen en afscheid te nemen.”
Indien gewenst kan Esther bij een dergelijk gesprek aanwezig zijn om advies te geven. “Een wensengesprek is kosteloos”, benadrukt ze. “Het geeft helderheid. Een wensengesprek kan moeilijk zijn, maar van
veel families en nabestaanden hoor ik dat het ze rust geeft dat er al het één en ander op papier staat.”
“Als zelfstandig uitvaartbegeleidster heb ik een netwerk om me heen van mensen met wie ik graag samenwerk, zoals bloemisten, chauffeurs en mensen die bijvoorbeeld een afscheidsdienst kunnen filmen,
streamen of fotograferen. Stuk voor stuk zijn ook dat betrokken mensen die op dezelfde wijze als ik hun
werk doen”, aldus Esther.
Niet alleen in de moeilijke en soms hectische dagen tussen overlijden en begrafenis ontzorgt Esther de
nabestaanden. Ook in de tijd daarna houdt ze contact met nabestaanden om alles volledig af te handelen
en een luisterend oor te bieden als dat gewenst is. ”Dat is per familie verschillend. Sommige families willen
nazorg, een andere familie heeft daar geen behoefte aan. Beide opties zijn goed.”
Iedereen kan gebruik maken van de uitvaartbegeleiding van Esther. “Het maakt niet uit waar en of men
verzekerd is. De keuze van de uitvaartbegeleider staat helemaal los van de verzekering.” Esther Polman is
24 uur per dag te bereiken op het nummer 06-54707429 en op de website www.uitvaartestherpolman.nl is
alle informatie te vinden, zoals het wensenboekje.

Bron: Achterhoek nieuws, 11-07-2020, Sjaak.

Uitvaartondernemers: coronacrisis zorgt voor intiemer afscheid
BUSSUM - Met de versoepeling van de coronamaatregelen is er ook meer ruimte gekomen voor de uitvaartsector. Caroline van Weede van de Bussumse uitvaartverzorger Van
Weede ziet dat de coronacrisis mensen juist ingetogener heeft gemaakt. De bovengrens
van dertig mensen die de afgelopen maanden gold, zorgde voor veel nabestaanden voor
een mooi en intiem afscheid.
Ook Bussum is getroffen door het coronavirus. Op het hoogtepunt van de crisis, tussen 9 maart en 10 mei,
stierven in de gemeente Gooise Meren 21 procent meer mensen dan in de maanden ervoor. Dat blijkt uit
cijfers van het CBS. “Alle uitvaartondernemers in Bussum hebben het drukker gehad,” beaamt Van Weede. Zij zag dat mensen niet alleen overleden aan het virus zelf. “Een nog groter deel waren de mensen die
stierven in verpleeghuizen, omdat ze opgaven. Zij zijn niet gestorven aan corona, maar aan eenzaamheid.”
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Omdat er meer mensen stierven, waren er
ook meer uitvaarten. Maar door de coronamaatregelen konden die niet altijd worden
georganiseerd zoals de nabestaanden dat
zouden willen. Toch was er weinig onbegrip,
zegt Van Weede. “De ervaring voor veel families was dat het afscheid klein, maar mooi
was. Mensen zijn wat ingetogener geworden
door de coronacrisis, en houden het wat
kleiner.” Veel nabestaanden kozen ervoor
om een livestream te organiseren rondom de
uitvaart. Zo konden familie en vrienden van
ver er toch bij zijn.

Versoepelingen
Wat is er veranderd sinds de versoepelingen
die 1 juli ingingen? “Wat in het oog springt, is
natuurlijk de verruiming van dertig naar meer
dan honderd mensen die bij een bijeenkomst
aanwezig mogen zijn,” zegt Martijn van de
Koolwijk van uitvaartverzekeraar Dela. Wel
moet er bij uitvaarten, net als in de horeca,
vooraf bekend zijn wie komt.
De anderhalvemeterregel blijft van kracht, en
volgens Van Weede voelt juist die zo schrijnend aan bij een bijzondere gelegenheid als
een uitvaart. “Je merkt dat families moeite
hebben om de anderhalve meter te respecteren,” zegt Van Weede. “Het mortuarium in
Laren is wel groot genoeg, maar die afstand is heel moeilijk en ellendig op een uitvaart. Dat was voor mij
het meest schrijnende.”
“We hebben er een mooie invulling aan kunnen gegeven. We organiseerden stoeten langs de woonplaats
van de overledene. Dan kwam de hele buurt naar buiten en vormde een erehaag,” schetst de uitvaartonderneemster. “Er was muziek en tromgeroffel, en mensen gooiden bloemen op de auto. Zo kwam er een hele
nieuwe rituele invulling aan de erehaag.”

Hoe organiseer je een uitvaart die voldoet aan de coronamaatregelen?
Uitvaartverzekeraar Dela geeft een aantal adviezen voor het organiseren van een uitvaart of herdenkingsbijeenkomst waarbij rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen. Dat is voor de nabestaanden
vaak moeilijk, onder meer omdat ze rekening moeten houden met de anderhalvemeterregel.
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• Dela adviseert om naamkaartjes of foto’s van afwezige gasten neer te leggen op lege stoelen. Zo zijn ze
er toch een beetje bij.
• Mensen die de uitvaart moeten missen vanwege de corona-maatregelen kunnen een audio- of videoboodschap inspreken die afgespeeld kan worden tijdens de uitvaart.
• Ook een drive-through condoleance is een optie. Hierbij kunnen mensen vanuit de auto hun condoleances
overbrengen bij de nabestaanden. Bij een lokale uitvaartverzorger kan je vragen of zo’n rijdende condoleance mogelijk is.
• Een kaartje kan nabestaanden ook troosten. Nabestaanden
kunnen alle kaarten van andere familieleden en vrienden
meenemen naar de dienst, en ze rond de kist zetten.
• Livestreaming is een moderne oplossing om er voor te zorgen dat zij die ver weg zijn, toch de dienst van
dichtbij mee kunnen maken. De meeste uitvaartondernemers bieden de mogelijkheid de dienst live uit te
zenden via het internet. Ook is het makkelijk om zelf een livestream te organiseren, zoals bijvoorbeeld via
Facebook of andere sociale media.
Bron: Bussums Nieuws, 24-07-2020, Sjaak.

Lokale ondernemers kopen aula in Noordwolde

De aula in Noordwolde is verkocht. De plaatselijke ondernemers Michiel Kranendonk en Herman van Dijk
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nemen het pand voor 230.000 euro over van uitvaartvereniging De Laatste Eer. Vrijdagmorgen wordt de
overdracht getekend bij de notaris in Wolvega.
Het nieuws werd dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een extra ledenvergadering, waar 39 aanwezige
leden instemden met de opheffing van de uitvaartvereniging. Michiel Kranendonk laat desgevraagd weten dat ze op zoek gaan naar een huurder in de medische sector. De totale investering van de aula was
in 2016 nog 455.000 euro. De sociale voorzieningen om overledenen op te baren worden door de kopers
mee overgenomen.
De opheffingsvergadering was het einde van twee turbulente jaren, die nu op de valreep niet eindigen met
een faillissement van de vereniging in Noordwolde. De nieuwe aula had een exploitatietekort van zeker
3000 euro per jaar. Er loopt er nog een onderzoek naar de rol van de penningmeester, waartegen door het
nu aftredende bestuur aangifte is gedaan wegens fraude.
De schulden kunnen nu volledig worden afbetaald. Het bestuur kan dus alsnog in totaal 22.500 euro betalen aan familieleden van overleden leden, die de gebruikelijke ledenkorting van 800 euro door geldgebrek
sinds april vorig jaar zijn misgelopen. Er is zelfs een klein batig saldo van enkele duizenden euro’s, dat de
zustervereniging in Steenwijk als bruidsschat ontvangt.

Bron: Leeuwarder Courant, 15-07-2020, Sjaak.

Aula Noordwolde nu ook echt verkocht
De overdracht van de veel besproken aula in Noordwolde heeft vrijdag plaatsgevonden
bij een notaris in Wolvega. De lasten van de aula uit 2016 hebben geleid tot de financiële
ondergang van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’.
Michiel Kranendonk en Herman van Dijk mogen zich als dorpsbewoners de nieuwe eigenaar noemen. Door
het kopen van het pand werd op de valreep een faillissement van de uitvaartvereniging voorkomen.
Die vereniging kan alle schulden afbetalen. De afgelopen week stemde de ledenvergadering in met het
opheffen van de vereniging. De bijna 1300 leden stappen over naar de zustervereniging in Steenwijk.
Noordwolde heeft nu geen plek meer om overleden dorpsbewoners op te baren. De aula verliest zijn functie. De nieuwe eigenaren konden vrijdag nog niet meer zeggen over de beoogde nieuwe medische bestemming.
Pas na de vakantieperiode wordt het zoeken naar een huurder volgens Kranendonk weer opgepakt.

Bron: Stellingwerf, 18-07-2020, Sjaak.
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Máxima brengt bezoek aan uitvaartonderneming

Koningin Máxima heeft donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan een uitvaartonderneming in Den
Haag, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronacrisis op de uitvaartbranche.
De vorstin begon haar bezoek aan Engelen & Spoor Uitvaartverzorging met een gesprek met de beide
directeuren van de onderneming, de directeur van de Branche Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en de directeur van de Stichting Rooms-Katholieke begraafplaatsen. Onderwerp van
gesprek was het ontwikkelen van nieuwe protocollen om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen.
Hierna werd ingegaan op de gevolgen van deze maatregelen bij het verzorgen en vervoeren van de overledenen. Máxima sprak onder meer met een verzorgster en de verantwoordelijken voor statievervoer en de
dragers over deze uitdagingen.
Aansluitend sprak de koningin nog met een aantal uitvaartverzorgers die ieder bij verschillende ondernemingen in het land werkzaam zijn. Zij deelden hun ervaringen met de coronamaatregelen en vertelden over
de impact die deze maatregelen hebben (gehad) bij het organiseren van een uitvaart.

Bron: DenD, 02-07-2020, Sjaak.
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Uitvaartverzekering: dit moet je weten
Een uitvaartverzekering is niet verplicht, maar het kan wel verstandig zijn om er één
af te sluiten. Vaak neem je een uitvaartverzekering zodat nabestaanden niet de kosten
hoeven te betalen als er te weinig spaargeld is. Maar ook als je wel voldoende spaargeld
hebt, kan een uitvaartverzekering interessant zijn. We leggen je uit waar je op moet letten.
Er zijn drie soorten uitvaartverzekeringen: een naturaverzekering (ook wel bekend als de combinatie-uitvaartpolis), de sommenpolis en de kapitaalverzekering.

Naturaverzekering
Met dit pakket verzeker je je voor diensten en producten, vaak in combinatie met een vrij te besteden bedrag. Met dat bedrag kun je extra kosten en speciale wensen bekostigen. Als je voor dit pakket kiest, zit je
ook vast aan de uitvaartonderneming van de verzekeraar.

Sommenpolis
Als je een sommenpolis afsluit, dan krijgen nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd dat vrij besteed kan
worden. Zo kunnen ze ook van het geld op vakantie gaan in plaats van de uitvaart te betalen…

Kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering kunnen nabestaanden het bedrag alleen besteden aan de uitvaart. Bij deze
verzekering kun je zelf kiezen voor een uitvaartverzorger, of de verzekeraar kiest er één voor jou.

Is een uitvaartverzekering interessant voor jou?
Een uitvaartverzekering levert meer op dan een spaarrekening vanwege de huidige lage spaarrentes. Als
je jaarlijks ook de vermogensrendementsheffing betaalt, houd je nauwelijks iets over van de spaarrente.
Als je via een uitvaartverzekering spaart, betaal je geen vermogensbelasting als het verzekerd bedrag
niet hoger is dan 7.232 euro.

De uitvaartdeposito
Je kunt ook kiezen voor een uitvaartdeposito. Dat is een geblokkeerde rekening die aangeboden wordt
door partijen als Monuta en Dela. Met zo’n uitvaartdeposito krijg je een behoorlijke rente. Daarnaast weet
je zeker dat het geld ook echt wordt gebruikt voor de uitvaart.

Aansluiten bij een uitvaartvereniging
Naast een uitvaartverzekering zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de uitvaartvereniging. Een uitvaartvereniging heeft afspraken gemaakt met bepaalde dienstverleners zodat leden korting kunnen krijgen. Je
betaalt enkel ledencontributie. Een vereniging is vaak voordeliger dan een uitvaartverzekering.
Verder kun je kiezen voor lijfrente. Bij overlijden gaat het overgebleven kapitaal naar de nabestaanden, die
vervolgens het bedrag vrij kunnen besteden. Daarnaast is er nog de overlijdensrisicopolis. Deze polis keert
alleen een bedrag uit als de verzekerde overlijdt gedurende de looptijd van de verzekering. Deze verzekeringen kennen een maximum eindleeftijd, als je die hebt bereikt vervalt de polis. Het geld kan vrij besteed
worden door nabestaanden.
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Vergelijken van uitvaartverzekeringen
Als je hebt besloten dat een uitvaartverzekering interessant genoeg is voor jou, dan kun je de verzekeringen gaan vergelijken. Zet eerst op een rijtje wat jouw uitvaartwensen zijn en hoeveel jouw uitvaart
ongeveer mag kosten. Daarna bepaal je wat voor soort uitvaartverzekering je kiest (de naturaverzekering,
sommenpolis en kapitaalverzekering zoals eerder in dit artikel is genoemd) en of je een vrije keuze wil in
de uitvaartverzorger. Bij alle verzekeraars ben je in principe vrij in de keuze van uitvaartverzorger. Goed om
te weten: bij de naturaverzekering van Monuta, Dela of PC Hooft kun je kiezen voor een andere uitvaartverzorger, maar is het bedrag dat je uiteindelijk krijgt lager.

Let op opbouw premie
Als je al het bovenstaande duidelijk op een rijtje hebt, dan kun je gaan kijken naar de premie. Een lage beginpremie geeft geen garantie voor een goedkope verzekering. Let daarom goed op of de premie de hele
looptijd gelijk blijft of dat deze jaarlijks omhoog gaat.
De hoogte van de premie wordt ook bepaald door je leeftijd en het aantal jaren dat je premie betaalt. Ben
je al wat ouder (bijvoorbeeld ouder dan 75 jaar), dan kun je vaak alleen kiezen voor een verzekering tegen
koopsom.
Verzekeraars als Monuta, Dela en PC Hooft bieden soms heel wat voordeel. Vaak kunnen grote uitvaartverzekeraars goedkopere uitvaarten bieden dan een plaatselijke uitvaartondernemer.
Heb je gekozen voor een naturaverzekering? Dan bepaalt de inhoud van het pakket de hoogte van de premie.

Wel of geen indexering premie?
Let er verder op of een verzekering een zogeheten premie-indexering heeft. De indexering zorgt ervoor dat
de premie jaarlijks wordt verhoogd, zodat het meegaat met de stijging van de uitvaartkosten. De uitvaartverzekering blijft op die manier waardevast. Mocht een polis geen jaarlijkse premie-indexering hebben
(vaak zijn dat oude polissen), dan krijg je over een x aantal jaar veel te weinig uitgekeerd.
Bron: Consumentenbond, Dela

Bron: BNNVara, Kassa, 25-06-2020, Sjaak.

Secularisatie op de begraafplaats
De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, die dit jaar vijfentwintig jaar bestaat,
strijdt nog steeds tegen dezelfde vooroordelen. „Het is een wijdverbreid misverstand dat
begraven duur is.”
Wim van Midwoud, woordvoerder van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), werkt in coronatijd vanuit zijn huis aan het Spaarne in Haarlem. Als vraagbaak staat hij beheerders van begraafplaatsen
te woord. Of het nu gaat over wetgeving, technische zaken, groenvoorziening of administratie, een beheerder van een begraafplaats moet overal verstand van hebben.
Ruim 25 jaar geleden staken beheerders van verschillende begraafplaatsen de koppen bij elkaar om
samen te werken. Van Midwoud: „Veel beheerders lopen tegen dezelfde problemen aan. Het is toch jamDigitale nieuwsbrief
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mer als iedereen het wiel zelf moet uitvinden?” Zo ontstond in 1995 de LOB. Ruim 2200 gemeentelijke en
kerkelijke begraafplaatsen zijn intussen aangesloten bij de vereniging.

Verteringsproces
De achterliggende jaren heeft de LOB veel bereikt, constateert Van Midwoud. Hij somt op: „Met elkaar
hebben we de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger niveau gebracht. Er zijn handleidingen
geschreven over onderwerpen als grafadministratie en exploitatiebegroting. Ook organiseren we regiobijeenkomsten waar beheerders kunnen netwerken.”
Van Midwoud is ook verantwoordelijk voor het beantwoorden van de vele vragen die per mail en telefoon
binnenkomen. Nog steeds hoort hij met regelmaat dezelfde vragen. Bijvoorbeeld over de kosten van begraven. „Het is een wijdverbreid misverstand dat begraven duur is. Grote ondernemingen als Monuta, Dela en
Yarden willen graag dat mensen dat geloven. Cremeren levert namelijk meer geld op.” En over het verteringsproces moet de woordvoerder keer op keer uitleggen dat een lichaam niet door de wormen gegeten
wordt. „Vertering is een proces dat door bacteriën, van binnenuit het lichaam, plaatsvindt.”

Persoonlijk
Begrafenissen worden steeds persoonlijker, maar ook individualistischer, signaleert Van Midwoud. „Mensen zijn bewuster bezig met de begrafenis, maar wel op individueel niveau. Door de secularisatie is de kerk
op afstand komen te staan, maar men zoekt dan toch iets vervangends. Het is echt van deze tijd om aan
alles een persoonlijke draai te geven, dus ook aan de begrafenis. Denk aan de keuze voor de plaats van het
graf en aan de vormgeving van de plechtigheid zelf.”
Door deze ontwikkeling verandert ook de rol van de beheerder, stelt hij. „De begraafplaats was lang het
gebied van de hovenier, in dienst van de gemeente of kerkelijke gemeenschap. Maar de begraafplaats is
veel meer het domein van de sociaal werker waar ook het terrein wordt onderhouden.”
Een begraafplaats heeft daarom een goede beheerder nodig. „De beheerder moet zich laten horen, een
open dag organiseren, een rondleiding geven of een column verzorgen in de plaatselijke krant. Dat hoort
allemaal bij zijn takenpakket.”
De beheerder is wel afhankelijk van de wethouder, in het geval van een gemeentelijke begraafplaats. „De
begraafplaats is geen thema waarmee een wethouder als politicus kan scoren, maar rond de begraafplaats mag zeker niets mis gaan.”

Grafrust
Het laatste nummer van ”De begraafplaats”, het tijdschrift van de LOB, besteedt aandacht aan kerkelijke
begraafplaatsen.
Het thema ”eeuwigdurende grafrust” werd door de coronacrisis weer actueel. Nederlandse moslims konden niet in Marokko en Turkije begraven worden en werden daarom in Nederland begraven. De discussie
over de termijn van de grafrust laaide weer op. Van Midwoud: „Eeuwigdurende grafrust hoeft helemaal
geen probleem te zijn. Maar vaak zie je dat er op enig moment geen rechthebbende meer is die verantwoordelijk is voor een graf. En dan kun je er niets meer mee. Daarom: probeer grip te houden op de rechthebbenden. Als het bestuur van een moskee dat op zich neemt, is er altijd een rechthebbende. Joodse
gemeenschappen hebben dat in Nederland ook zo georganiseerd.”
In november houdt de LOB een jubileumbijeenkomst, waar dan het rapport ”De begraafplaats van de toekomst” gepresenteerd wordt.

Bron: Reform.Dagblad, 15-07-2020, Sjaak.
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Zorgen over verspreiding corona bij uitvaarten
Uitvaartcoöperaties
CUVO uit Den Haag en
De Laatste Eer uit Delft
maken zich zorgen over
de mogelijke verspreiding van corona tijdens
uitvaarten. Beide organisaties constateren dat
nabestaanden en bezoekers bij uitvaarten zich
vaak niet houden aan de
richtlijnen van het RIVM.
In alle emotie is het heel
begrijpelijk dat mensen
moeite hebben om 1,5 meter afstand te bewaren, men wil elkaar troosten en omarmen.
Maar wij zijn bezorgd dat dit uiteindelijk leidt tot verspreiding van het coronavirus
en dan ook weer tot nieuwe beperkingen. Daarom doen wij een oproep aan iedereen om
zich, ondanks alle emotie, toch aan de richtlijnen te houden.
Frank Franse, directeur van de uitvaartcoöperaties: “Wij willen alle mensen oproepen om zich echt aan de
richtlijnen te houden. Er mogen nu gelukkig meer mensen bij een uitvaart zijn. Na een lastige periode met
een maximum van 30 bezoekers en een verbod op horecavoorzieningen vanwege corona, is het nu wel mogelijk om grotere groepen te ontvangen en weer ons volledige assortiment catering aan te bieden. Maar
als de mensen die nu een uitvaart bezoeken te onvoorzichtig zijn, leidt dat er misschien toe dat er later
weer beperkingen worden opgelegd. Dat wil niemand. Je hoopt dat we de nabestaanden uitvaarten kunnen
blijven bieden waarbij men iedereen kan uitnodigen die men wil en kan napraten met een drankje en een
hapje. Er wordt veel gesproken over de mogelijke tweede coronagolf, het zou toch heel wrang zijn als die
door uitvaarten wordt veroorzaakt of versterkt.”
Ondanks alle maatregelen, de waarschuwingsborden, speciale bewegwijzering, beperkingen van aantallen
bezoekers en aanpassing van de horecavoorzieningen, lukt het onvoldoende om de bezoekers van rouwcentra en crematoria afstand te laten houden. De uitvaartverzorgers roepen de bezoekers altijd op om afstand te bewaren, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere bezoekers. Maar in de emotie omhelzen
mensen elkaar, pakt men elkaar vast en worden er zo bij het troosten van elkaar grote risico’s genomen
op verspreiding. “En we snappen heel goed hoe moeilijk het is voor de mensen, maar onze medewerkers
zijn geen politieagenten of beveiligers, zij willen zo goed mogelijk klaarstaan voor alle bezoekers. Zij willen
het afscheid zo mooi mogelijk verzorgen. Wij constateren dat het gedrag van rouwenden toch voor risico’s
zorgt, voor de bezoekers, maar ook voor onze medewerkers.” Aldus Franse.
Daarom deze oproep aan iedereen die een uitvaart bezoekt. Als iedereen zichzelf bewust is van de risico’s
voor zichzelf en voor anderen, dan lukt het hopelijk beter om zich aan de regels te houden.

Bron: Telstar Online, 23-07-2020, Sjaak.
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‘Nazorg is nog belangrijker tijdens deze moeilijke tijden’
Nederland werkt nog steeds zoveel mogelijk thuis. Maar
er zijn ook mensen die juist wel de straat op gaan, naar
hun winkel, hun bedrijf, hun studio. Vandaag het verhaal van uitvaartondernemer Alexandra Markusse uit
Goes.
Hoe ben je in de uitvaartbranche terecht gekomen?
“Mijn vader was 20 jaar geleden koster en zorgde in het crematorium voor de koffiekamer. Ik had op dat
moment geen werk en hielp mijn vader regelmatig. Ik besloot de opleiding te volgen tot uitvaartondernemer en heb me daarna in Goes gevestigd.”

Waarom is deze baan ideaal voor jou?
“Mijn grote passie is om er te zijn voor mensen en ze de volledige aandacht te geven tijdens het gehele
proces. Het moet geen lopende band werk zijn. Daarom run ik bewust ook maar een kleine uitvaartonderneming. Ik doe maar zo’n acht uitvaarten per maand.”

Wat is er door de coronacrisis veranderd?
“Door de nieuwe regels moesten we alles overboord gooien en op zoek gaan naar een andere invulling. Je
zou kunnen zeggen dat we eigenlijk opnieuw het wiel moesten uitvinden en dat was een uitdaging. Maar
door enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit hebben we allerlei dingen bedacht om zo goed mogelijk in
deze tijd een uitvaart te verzorgen.”

Heb je voorbeelden?
“Er is bijvoorbeeld een extra telefoon aangeschaft, zodat we nog beter bereikbaar waren. Ook de website
is aangepast met een online condoleanceregister en een pagina waar via een livestream de dienst bijgewoond kan worden. Daarnaast is er een app ontwikkeld die nabestaanden kunnen downloaden. De app
bevat een catalogus met kisten, rouwkaarten en bloemen. De nabestaanden kunnen samen met familie een
keuze maken, zonder dat wij daarbij aanwezig zijn.”

Kan iedereen goed omgaan met de nieuwe situatie?
“Tijdens de lockdown was het met name voor de nabestaanden emotioneel erg zwaar. Door alle maatregelen moesten er uitvaarten worden aangepast en kon niet meer worden voldaan aan alle wensen. Vooral in
het begin was dat lastig. Nu is dat enigszins anders, want nabestaanden kunnen zich er emotioneel beter
op voorbereiden.”
Is de relatie die je opbouwt met nabestaanden anders sinds de coronacrisis?
“Ik beleef m’n werk nog intensiever. Normaal gesproken geef ik altijd een hand met liefde als ik iemand
condoleer, maar dat kan nu niet. En door alle maatregelen is het verdriet bij de nabestaanden groter. Je
bent dus nog meer bij mensen betrokken om ervoor te zorgen dat ze, ondanks het verdriet, er een goed
gevoel aan overhouden. Die extra aandacht is juist nu erg belangrijk.”

Veel veranderingen tijdens de uitvaart. Is de nazorg wel hetzelfde gebleven?
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Door alle veranderingen is de nazorg op dit moment intensiever dan normaal. Na een uitvaart hebben we
altijd na verloop van tijd nog een evaluatiegesprek met de nabestaanden. Maar nu bellen we in de eerste
week na de uitvaart al op om te vragen hoe het met ze gaat.

De zaal waar de dienst wordt gehouden
(foto: Alexandra Markusse uitvaartverzorging bv)

Zijn de veranderingen in de uitvaartbranche van blijvende aard?
“Ik las deze week de tekst ‘If you change nothing, nothing will change’ en daar ben ik het wel mee eens. We
moeten namelijk in beweging blijven, anders komen we niet vooruit. En door deze moeilijke periode worden
we gedwongen om op een andere manier te werken. Dat is soms lastig, maar we moeten uitgaan van het
positieve en met die intentie handelen.”
In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker praten we iedere werkdag rond 8.50 uur met een Zeeuw
voor wie het niet mogelijk is om in coronatijd thuis te werken. Dat kan bijvoorbeeld een bakker, slager,
fietsenmaker, bouwvakker of medewerker in de gevangenis zijn. Wil jij vertellen waarom het voor jou niet
mogelijk is om thuis te werken? Of ken je iemand voor de rubriek niet-thuiswerker? Laat het weten via
nieuws@omroepzeeland.nl
Bron: Omroep Zeeland, 25-06-2020, Sjaak.
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