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De klok gaat vooruit, het mooie weer komt eraan. Het is bijna
Pasen. Pasen staat voor nieuw leven; een nieuw begin. Het oude is
voorbij, het nieuwe komt. We hadden zo gehoopt dat rond Pasen
er inderdaad een nieuw begin zou kunnen zijn: dat de coronabeperkingen versoepeld zouden worden. Maar niets is minder waar. We
hebben het nog even uit te houden met elkaar.
Hoopvol is wel, dat we ons niet hoeven tegen te houden door wat
dan ook, om van het mooie weer te gaan genieten, naar buiten te
gaan en ons leven te leven.
Dit weekend is Palmpasen. In de katholieke kerk worden de palmtakjes gezegend en uitgedeeld. Een teken van hoop. Want die hoop
blijft bestaan. Maar het is ook een opdracht. Om niet bij de pakken
neer te gaan zitten; om niet te kijken naar wat niet kan, maar om
vooruit te kijken naar wat straks wel kan; om elkaar tot hulp te zijn.
Ik las onderstaande tekst en wil het met jullie delen:
Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.
Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt om zijn weg te gaan
van dienende goedheid en teder nabij-zijn
Eén takje is ons genoeg…

Ik wens u veel leesplezier.
Afke den Hollander
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Afwisseling blijft….. en blijft ook weg….
Altijd anders, of je nu in de lucht kijkt of gewoon rond loopt.
Vanachter de pc is het zicht in de verte vaak aandachttrekkend.
Natuurlijk bij de zonsondergangen en de mooie luchten die zich
dan kunnen aftekenen. Waar je ook van alles in kunt zien. Maar
ook bij de donkere luchten, of heel heldere luchten met kleine
wolkjes, zo blijft het een grote afwisseling.
Ook al wandelend iedere keer anders. Lijkt het de ene keer zo
te zijn dat het water alleen maar blijft zakken, wat later bevestigd wordt bij een poging om met droge voeten de andere
kant van het natuurgebied te bereiken. Een dag later kan het
dan zo zijn, en is het ook vaak zo, dat er weer een brede stroom
is waarop witte en zwarte zwanen rustig met de stroom mee
drijven.
Helaas geen afwisseling in onze zondagochtenden. Bij ons
blijft het dringende advies om geen kerkdiensten te houden en
te kijken naar de livestream vanuit Almere. Dat is ook fijn om
mee te beleven maar we zien uit naar het weer op tijd moeten
vertrekken zondagochtend en actief te kunnen zijn in onze
kerkdienst.
Laten we er op vertrouwen dat dit toch binnen afzienbare tijd
wel weer reëel mogelijk zal zijn.
Afwisseling dient zich ook aan in het natuurgebied. Op moment
van schrijven weet ik dat men pogingen doet om de Galloways
te vangen vanuit hun wintergebied. Als dat gelukt is zullen ze
morgenvroeg weer in het gebied achter ons worden losgelaten. Altijd verrassend waar ik ze dan bij m’n wandelingetjes
tegen het lijf zal lopen.

Mijn gedachtekronkel?
Ik denk dan weer aan de verenigingsbestuurders die toch in
een periode zitten van behelpen. Het niet kunnen organiseren
van zaken zoals zij dat zouden willen. Zelfs het niet fysiek bij
elkaar kunnen komen. Een moeilijke periode die vaak het nodige
aanpassingsvermogen vereist.
Fijn die dan toch blijvende inzet voor hun leden, voor de medemens.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
24 maart 2021).
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Hardenberg

Een jaar uitvaarten begeleiden in
coronatijd
De redactie van De Toren is benieuwd hoe het nu gaat in de uitvaartbranche.
Aan het woord is Karin Oude Avenhuis die samen met John Wigger PUUR Uitvaart in de gemeente Tubbergen en Dinkelland runt. “We zijn inmiddels een jaar
verder. We hadden denk ik allemaal gehoopt dat we het virus de baas zouden
zijn en dat we ons leventje van voor corona weer opgepakt hadden. Helaas is
dit niet zo en misschien moeten we zelfs zeggen dat de maatregelen zoals ze
op dit moment zijn nog meer ingrijpen in de wereld van de uitvaart”.
Op de vraag of er meer vanuit huis gewerkt wordt antwoordt Karin het volgende: “Wij komen nog steeds bij
families thuis om de uitvaart te bespreken. We zijn namelijk van mening dat je ook dat wat niet woordelijk
verteld wordt, de non-verbale interactie, ook erg belangrijk is voor het regelen van een afscheid. Je wilt
mensen in de ogen kunnen kijken, juist dat is zo belangrijk voor de dagen die nog komen. Wat wij nu wel vragen is om alleen met de partner en als er kinderen zijn met de kinderen om de tafel gaan zitten. Het liefst
maximaal vier personen. Dit betekent dat beslissingen die genomen moeten worden soms wat meer tijd
vragen omdat er eerst overleg met de achterban gepleegd moet worden”.
Het zijn drukke tijden in de uitvaartbranche. “Het klopt dat het momenteel drukker is als normaal maar
de plechtigheden zijn kleiner en intiemer dus dat compenseert zich met de tijd die je bezig bent met een
uitvaart. Er worden vaak geen kaarten meer verstuurd omdat de kring van gasten vaak alleen bestaat uit
de allernaaste familieleden en ook een uitvaart in een kerk zien mensen op dit moment niet meer zo zitten
....’Zitten we daar met zo weinig mensen in zo’n grote kerk’ is een vaak gehoorde zin”, aldus Karin.

Corona verantwoordelijkheden bij condoleances
“Ook condoleances zijn in deze weken niet meer mogelijk in de vorm zoals wij ze kennen. Kwamen er voor
corona soms honderden mensen naar een condoleance toe, nu is dat aantal vastgesteld op 30 personen.
Dit is voor nabestaanden vaak iets waar ze veel moeite mee hebben. Kan dan niemand afscheid nemen
van vader of moeder? Ja, één persoon per dag mag bij een thuisopbaring afscheid nemen thuis. En dat zet
weinig zoden aan de dijk. Men wil juist de mensen die iets verder weg staan ook de gelegenheid geven tot
afscheid nemen maar dat kan nu dus alleen tot een groep van 30 personen. Wij als PUUR Uitvaart willen
ook onze corona verantwoording nemen en zullen ook niet bij een condoleance aanwezig zijn als een familie dit tegen beter weten in toch organiseert. Eerder werden er nog erehagen georganiseerd om iemand
uitgeleide te doen, maar dit is nu door de Veiligheidsregio verboden. Te veel mensen op dezelfde plek ....”,
legt Karin uit.

Regels op het scherpst
“Eigenlijk kunnen we na één jaar concluderen dat de regels momenteel op het scherpst zijn. Wij zien dat
mensen graag onder de regels uit willen komen door inventief te denken, maar ook daarmee red je het
momenteel niet meer.
Laten we ons houden aan de regels zodat ze snel versoepeld kunnen worden zodat nabestaanden weer
snel op de door hun gekozen manier afscheid kunnen nemen van hun overleden dierbare”, besluit Karin
Oude Avenhuis.

Bron: De Toren, 3-3-2021, Sjaak
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Terugblik op een bewogen jaar
HEERDE- Astrid Strijbos, uitvaartbegeleider bij Memento Mori
in Heerde kijkt terug op haar eerste jaar als uitvaartbegeleidster
in Heerde. Na jaren als zelfstandig uitvaartbegeleider te hebben
gewerkt is zij sinds maart 2020 de
vaste uitvaartbegeleider geworden
bij Memento Mori. “Een vliegende
start”, noemt Astrid haar start bij
Memento Mori.
Na haar eerste week werd de eerste corona-overledene binnengebracht. “Dit bleek het begin te zijn van
een voor Heerde niets ontziende eerste golf”, zegt Astrid hierover. Heerde werd hard getroffen en bleek
binnen afzienbare tijd één van de brandhaarden in Nederland. “Dit zag niemand aankomen en alle noodscenario’s moesten dan ook uit de kast getrokken worden. Het hele team van Memento Mori moest worden
ingezet om het aantal overledenen op te kunnen baren in het uitvaartcentrum. Verschrikkelijk om op die
manier mijn vak uit te oefenen. Er was geen laatste verzorging meer voor de overledenen en het aantal
genodigden dat bij een uitvaart aanwezig mocht zijn, werd teruggebracht naar 30 personen. Er was geen
mogelijkheid meer om samen te komen in de koffiekamer na de uitvaart. Koud en onpersoonlijk”, zegt
Astrid terugkijkend. Zelfs het regelen van de uitvaart ging op afstand via mail, Whatsapp en telefoon. “Dit
druist zo in tegen hoe ik mijn vak wil uitoefenen”, zegt Astrid hierover. “Ik herinner mij goed dat ik tegen
de uitvaartvereniging heb gezegd: zo doen we het nooit meer. We hebben toen met elkaar gekeken hoe
hiermee om te gaan bij een mogelijke tweede golf.
Gelukkig zijn er nu meer dan voldoende beschermende middelen beschikbaar en kan ook weer de laatste
verzorging gedaan worden. Ook het kopje koffie achteraf kan weer gebruikt worden. De tweede golf is
Heerde gelukkig bespaard gebleven. Ik ben blij dat er nu weer meer mogelijk is. Daarentegen vind ik het
verdrietig voor de mensen die ik op afstand heb moeten begeleiden tijdens de eerste golf. Ik besef mij
heel goed dat dit afscheid niet meer over kan.” Astrid krijgt veel verzoeken van mensen om hun uitvaartwensen vast te leggen. “Het geeft vaak een stukje ‘rust’ om te weten dat dingen van te voren al zijn vastgelegd. Ik kom graag bij de mensen langs om kennis te maken en om uit te leggen wat Memento Mori voor
hen kan betekenen.”
Trots is Astrid ook op het uitvaartcentrum waar zij nu aan verbonden is. “De opbaarkamers zijn bijzonder
sfeervol. Ik vind het fijn om mensen rond te leiden zodat mensen kennis kunnen maken met de mogelijkheden die Memento Mori te bieden heeft.” Ook als u geen lid bent van Memento Mori of niet woonachtig bent
in Heerde, kunt u de uitvaart door Memento Mori laten verzorgen en gebruik maken van alle faciliteiten die
het uitvaartcentrum te bieden heeft.

Bron: Schaapskooi, 17-03-2021.
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Voorbij
Van oude mensen, de dingen
die voorbij gaan.
Deze gedachte komt naar boven
tijdens een uitvaart deze week.
Een familielid op oudere leeftijd
overleden aan Corona, de uitvaart
zal coronaproef zijn.
Wel of niet gaan ervaren?
Dat is de vraag die speelt op het moment als er iemand overleden is die misschien niet meteen een heel
close contact was maar wel familie.
Het blijft lastig want het is een emotionele gebeurtenis waarbij de
redenatie wel juist kan zijn, maar niet altijd goed voelt.

Marjum
Bron: Halsterse krant & Zuidwestkrant, 26-02-2021, Sjaak.

Van Maria Lichtmis tot Pinksteren
Bijna 20.000 mensen ontvingen dit boek van hun parochie als geschenk. Een
aanmoediging om thuis te kunnen bidden. Als een teken van hoop om je geloof te vieren, omdat het in de kerken nog vaak niet mogelijk is. Deel ook
uit! 100 stuks of meer voor slechts 3,- per stuk, of bestel voor jezelf los a

€ 9,99

IN HERDRUK! 23 maart weer leverbaar!
Gebedenboek om thuis mee te bidden van Maria Lichtmis (2 februari) tot en
met Pinksteren

Beschrijving
Na het grote succes van gebedenboek met Kerstmis (25.000 exemplaren) en vanwege de aanhoudende beperkingen voor kerken in nieuwe jaar door corona al eind januari 2021 nieuw gebedenboek Van Maria Lichtmis tot Pinksteren. Als een geschenk voor vrijwilligers, als een aanmoediging om thuis te kunnen bidden in
de tijd van Vasten, Goede Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Als een teken van hoop om thuis je geloof
te vieren als het in de kerken nog vaak niet mogelijk is.

Ingezonden door Wilma Nijland.
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Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan
en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen.
Op kleine vrijwilligersorganisaties zoals dorpsoverleggen en gemeenschapshuisbesturen komt veel af.
Vaak kost het toch al veel moeite om nieuwe bestuursleden te vinden. Deze nieuwe wet is erop gericht om
krantenkoppen als ‘De penningmeester van het kerkbestuur is er met de kas vandoor’ in de toekomst te
voorkomen.

Belangrijkste punten van de nieuwe wet:
1. uitvoering en toezicht dient gescheiden te worden (monistisch bestuur: uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders);
2. meervoudig stemrecht verandert. Als bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de
anderen tezamen, dan kan dat nog max 5 jaar. Zodra de statuten wijzigen verandert ook deze regeling;
3. verplicht in statuten opnemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een bestuurder/
commissaris;
4. statuten hoeven nu niet à la minute gewijzigd te worden. Wet overruled de statuten op onderdelen;
5. regeling over tegenstrijdige belangen. Bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan
besluitvorming over betreffend onderwerp.
Voordat de wet op 1 juli 2021 ingaat, dient de vereniging of stichting haar zaakjes op orde te hebben. Op
de site WBTR.nl vind je meer informatie over wat je als bestuur in de komende maanden dient te regelen.
Belangrijk is in ieder geval dat je als bestuur met elkaar bespreekt wat volgens jullie ‘integer besturen’
inhoudt en hoe je daar vervolgens met elkaar de afspraken over vastlegt.
In gesprekken met deskundigen geven zij allen aan dat deze wet vooral is bedoeld als hulpmiddel om het
besturen van je vereniging of stichting te vergemakkelijken en zeker niet is bedoeld om vrijwillige bestuurders uit het verenigingsleven op te jagen. Met andere woorden: laat je niet gek maken en kijk even op je
gemak waar deze wet nou precies om draait.
Belangrijk is te weten dat voor een eventueel noodzakelijke statutenwijziging 5 jaren de tijd is. Het kan
eventueel meegenomen worden in een statutenwijziging uit andere noodzaak.
De uniforme statuten (LSUW-statuten) die de FKB verenigingen hebben worden in de loop van dit jaar nog
een keer tegen het licht gehouden. Mocht er absolute noodzaak zijn om aanpassingen door te voeren dan
wordt bezien of ook dit uniform te regelen is.
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Hoe ziet het kerkhof van de toekomst eruit?
Begraafplaatsen lijken steeds meer op gatenkazen

Na een oproep van Stichting
Funerair Erfgoed om begraafplaatsen niet ‘met blinddoek
om’ te ruimen, vraagt het CDA
Kerkrade zich hardop af hoe
invulling te geven aan het toenemend aantal lege ruimtes.
De open plekken waar Stichting Funerair Erfgoed voor waarschuwt ontstaan doordat steeds meer graven
geruimd worden en steeds minder mensen voor een begrafenis kiezen. Geen verrassende ontwikkeling
gelet op de ontkerkelijking en het alternatief van crematie. Ook stellen mensen hun lichaam soms ter
beschikking aan de wetenschap.
Het college van burgemeester en wethouders laat naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie weten
bezorgd te zijn over het ontstaan van open plekken op de Kerkraadse begraafplaatsen. De gemeente
beheert een aantal daarvan zelf, waaronder bijvoorbeeld het kerkhof van de Sint-Lambertuskerk naast de
Markt.

Kale veldjes
Een bezoek aan die begraafplaats, maar ook aan de R.K. Begraafplaats Eygelshoven, laat al direct de gegronde zorgen van de stichting zien. Met regelmaat loop je langs een incomplete rij grafstenen, met zelfs
compleet kale veldjes hier en daar. Een verschijnsel van de laatste 30 à 40 jaar, zegt deken Steph Nevelstein. En de komende jaren vallen nog meer lege plekken te verwachten.
Nevelstein hoopt dat de gemeente ‘verlopen’ graven niet al te gemakkelijk meer zal ruimen, maar ziet dat
de laatste tijd ook niet veel gebeuren. „Vanuit de Joods-christelijke traditie is het überhaupt de bedoeling
graven zo lang mogelijk onaangeroerd te laten. Het is pas later gebruikelijk geworden om graven voor een
periode van tien tot twintig jaar te huren”, vertelt hij. „Daar is in deze tijd geen noodzaak meer voor.”

Lijst
De gemeente houdt een lijst van historische en bijzondere graven bij. Voor het ruimen kijkt ze altijd eerst
of een graf in aanmerking komt voor die lijst en daarmee dus het behoud ervan. Vrijgevallen plekken richt
de gemeente passend bij de omgeving in. Bij grote open plekken is het een optie om de ruimte te vergroenen. Dat laat onverlet dat de verscheidenheid aan lege veldjes her en der toch langzaam aan een gaten-
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kaas doen denken.

Vergroening
CDA Kerkrade dringt naast het waarborgen van historische of anderszins waardevolle graven erop aan
dat college ruim aandacht besteedt aan die vergroening van de locaties. „Begraafplaatsen kunnen zo een
oase van rust en bezinning vormen in een steeds drukker wordende stedelijke omgeving”, zegt fractielid
Paul Hölsgens.
Een oversteek van de R.K. Begraafplaats Eygelshoven naar de naastgelegen natuurbegraafplaats Eygelshof wekt de vraag of het groen inrichten van de lege plekken genoeg is om de traditionele rustplekken een
nieuwe impuls te geven. Een natuurrijke omgeving zoals daar creëer je niet met fragmentarische groene
opvulling.

Bron: De Limburger, 3-3-2021, Sjaak.

Gemeente legt lijst met waardevolle graven aan
Zeewolde
Een inventarisatie van alle graven op de begraafplaats in Zeewolde moet voor de gemeente inzichtelijk maken wat waardevolle graven zijn. Die graven worden op een lijst gezet
en blijven intact als het grafrecht is verlopen.
Een graf kan als waardevol bestempeld worden als het graf van een persoon is die een bijzondere bijdrage
aan Zeewolde (of daarbuiten) heeft geleverd en daardoor een zekere bekendheid geniet. Ook graven waar
bijvoorbeeld een heel speciaal grafmonument op staat, maken kans om op de lijst te komen.

Cocaïne
De gemeente neemt voor de samenstelling van de lijst een onafhankelijke stichting in de arm. Van één graf
staat al vast dat het op de lijst komt, zegt wethouder Egge Jan de Jonge: “dat van een Duits cocaïnehoertje
dat is gevonden bij de ontginning van de gemeente”. Het graf van deze vrouw is formeel de allereerste op
de Zeewolder rustplaats.
De begraafplaats in Zeewolde bestaat nu 35 jaar. Van de oudste graven verloopt het grafrecht en dan
kunnen ze geruimd worden. Toch kiest de gemeente ervoor om dat niet te doen, ook niet bij de graven die
niet het predicaat ‘waardevol’ krijgen. Bij deze rustplaatsen wordt de grafbedekking wel verwijderd, maar
blijft er een gedenkteken staan met daarop in ieder geval de naam van de overledene, geboortedatum en
sterfdatum.

Bron: Omroep Flevoland, 15-03-2021, Sjaak.
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Dit familiebedrijf verzorgt ‘eenzame uitvaarten’:
‘Iedereen verdient een waardig afscheid’
ARNHEM - Kramer Uitvaartverzorging verzorgt ‘eenzame uitvaarten’. Het Arnhems familiebedrijf
ziet het als zijn sociale plicht om
een begrafenis of crematie op kosten van een gemeente als een normale uitvaart te laten verlopen.
,,Iedereen verdient een waardig
afscheid.”
,,Het schrikbeeld is dat eenzame uitvaarten ook in alle eenzaamheid verlopen. Dat is niet het geval. We
zorgen ervoor dat, ook als niemand komt, er sprake is van een normale uitvaart. Er zijn altijd minimaal zes
personen bij aanwezig: vier dragers en een uitvaartverzorger van onze uitvaartonderneming en een begeleider van begraafplaats Moscowa. Dan leggen we tijdens de plechtigheid een roos op de kist en wordt er
een toepasselijk gedicht voorgedragen’’, zegt Marlies van Dijk-Schuiling (52), directeur van Kramer Uitvaartverzorging.
De Arnhemse onderneming verzorgt al decennia, met uitzondering van 2017 tot en met 2019, de begrafenissen in het kader van de Wet op de Lijkbezorging (WOL) voor Arnhem, Rheden, Rozendaal en Westervoort.
Van zo’n uitvaart is sprake als nabestaanden niet willen of kunnen betalen.

We doen het graag. Iedereen verdient een waardig afscheid
Wim Wijnands
Er is sprake van een stijging van het
aantal gemeentelijke uitvaarten. Kramer
Uitvaartverzorging heeft afgelopen jaar
dertig uitvaarten in opdracht van de gemeente Arnhem verzorgd. Arnhem doet
dat ook namens Rheden en Rozendaal.

Basisvergoeding
Kramer krijgt van Arnhem een basisvergoeding van circa 1000 euro per
uitvaart. ,,Daar moet, als je alles meetelt, eigenlijk geld bij. Maar we doen het
graag. Iedereen verdient een waardig
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afscheid’’, zegt Wim Wijnands, hoofd administratie van Kramer Uitvaartverzorging.
In de regel doet een gemeente er alles aan om contactpersonen op te sporen die de overledene goed hebben gekend. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook mantelzorgers, bewindvoerders, begeleiders, vrienden
en buren. Maar soms lukt dat niet. Bij 3 van de 30 uitvaarten in 2020 ging het daadwerkelijk om eenzame
uitvaarten.
Zo nodig zoekt Van Dijk zelf ook stad en land af om mensen te vinden die de overledene de laatste eer
willen bewijzen, zoals voor een weduwnaar uit een Arnhemse volkswijk. De man was na het overlijden van
zijn echtgenote als een kluizenaar gaan leven. Hij leidde al jaren een zeer terug getrokken bestaan, zelfgekozen. Zelfs zijn zussen en broer zagen hem bijna nooit meer.

Ex-drugsverslaafde oma
,,Dan denk je: hoe kan dat? Hij stond vroeger bekend als een heel sociale man’’, zegt Marlies van Dijk. Ze
besloot om zijn woonbuurt in te gaan met zelfgemaakte rouwkaartjes. ,,Aan het eind van de straat woonde
een buurman die nog wel contact had met deze meneer. Al met al hebben daardoor toch nog acht personen
de uitvaartplechtigheid bijgewoond.”
Afgelopen najaar zorgde ze dat op een waardige manier afscheid kon worden genomen van een ex-drugsverslaafde oma (42).
,,Op haar elfde kwam ze in een internaat, op jonge leeftijd had ze al vier kinderen. Je kunt zeggen: ze heeft
een intens leven geleid. Haar kinderen hadden geen contact meer met hun moeder. Uiteindelijk heeft een
goede vriend uit haar internaattijd, haar pleegfamilie en haar kinderen op een intense, persoonlijke manier
afscheid van haar genomen”, aldus Van Dijk.

Zwerver
Zo heeft ze alweer een tijd
geleden er eer in gelegd
om een zwerver, die dood in
een Arnhemse portiek werd
gevonden, een mooie uitvaart
te bezorgen. De dakloze man
bleek een voormalige taxichauffeur te zijn. Door het
nieuws over zijn overlijden
kwam in de Arnhemse taxiwereld een crowdfunding op
gang, waarvan bijna de hele
uitvaart kon worden betaald.
Van Dijk: ,,Als een overledene binnenkomt, bijvoorbeeld een dakloze met een gescheurde joggingbroek, gaan we op pad om nieuwe
kleding te kopen. We willen dat hij netjes in de kist komt te liggen. Ieder mens wordt onschuldig geboren en
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verdient, wat er ook in zijn of haar leven gebeurd is, een waardig afscheid.”

De gemeentelijke uitvaart van schilder Jan
Het is een uitvaart in de ‘daluren’ van het Arnhemse crematorium Moscowa. Roy en Kim
en hun partners moeten deze dinsdagochtend al om 06.00 uur vanuit de kop van Noord-Holland in de auto stappen om op tijd bij de crematieplechtigheid van hun vader Jan
(64) te zijn. Ze moeten om 07.50 uur bij Kramer Uitvaartverzorging in Arnhem zijn. Er is
een strakke planning.
Kim en Roy zitten beiden in de schuldsanering en kunnen de uitvaart niet betalen. Hun vader Jan heeft
geen uitvaartverzekering. Als Korsakov-patiënt, bewoner van een Arnhemse zorginstelling, staat hij onder
bewindvoering.
Jan is een gewezen beroepsschilder. Een goede schilder, aldus zijn zoon, die miljoenenjachten op een werf
in Medemblik strak in de lak zette. En het Dolfinarium in Harderwijk weer een fris aanzien gaf. ,,Mijn pa was
een levensgenieter, ‘gek op vrouwen’. We bewaren goede herinneringen aan hem. Ik was zijn oogappel’’, aldus Roy. Zijn vader had met zijn zus Kim ‘een moeizame relatie’. Ze hebben elkaar al lang niet meer gezien,
ook niet in zijn laatste levensfase. ,,Tot mijn grote spijt’’, zegt Kim.

Zestien rozen
Vier dragers met een rolbaar brengen Jan naar de berkenzaal van Moscowa, waar de sobere crematieplechtigheid zal plaatshebben. Er zijn vier familieleden, vijf zorgverleners en een medebewoner van de
zorginstelling, waarbij Jan 4,5 jaar verbleef. Op de kist liggen zestien rozen, een voor elk van zijn kleinkinderen: zes van Roy en tien van Kim. Opa Jan was dol op zijn kleinkinderen. De allerjongste, Xavian, is naar hem
vernoemd.
,,Waar een mens sterft, is er een leven aan voorafgegaan’’, zegt uitvaartleider Pascal Sessink. Kim geeft
aan haar vader, ondanks alles, erg te missen. ‘Ik hou van je, pa’. Opa haalde de kleinkinderen graag van
school met zijn scootmobiel, brengt schoondochter Bibian in herinnering. Jan wist in zijn appartement een
gezellige sfeer te scheppen, aldus Bea, een zorgverlener. Jan was ‘in huis’ bekend om zijn roti en gehaktballen (‘te groot en te zout’). ,,Ook wij gaan je missen, Jan.’’

Bron: De Gelderlander, 27-02-2021, Sjaak.

De uitvaart-specialist over passende muziek:
Welke muziek mag op uw uitvaart klinken?
‘Oh, dit vind ik zo mooi, dit mogen ze op mijn uitvaart draaien!’ Als mensen het over muziek hebben die hen
raakt, zeggen ze dat weleens. En dat is prettig. Want als nabestaande kunt u flink verlegen zijn met de
vraag hoe u een passend afscheid inricht. Een duidelijk uitgesproken voorkeur voor bepaalde nummers, een
artiest of musicus maakt het een stuk makkelijker.
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Muziektradities veranderen snel. Nog niet zolang geleden bepaalde je afkomst min of meer welke muziek
er tijdens je uitvaart klonk. In de Rooms-Katholieke kerk ontstonden requiems, in de protestantse traditie
werden naast psalmen de liederen van Johannes de Heer populair. Tegenwoordig zijn het meer en meer
nummers van bekende artiesten die tijdens een uitvaartplechtigheid klinken. Als liefhebber van klassieke
muziek geniet ik zelf trouwens het meest van een mooie aria uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.

Amarantha
Uitvaartzorg

Een onuitputtelijke bron
Hoe groot de verschillen in culturen en religies ook zijn, in ons verdriet willen we gekend worden, we willen
emoties voelen en delen. Muziek is daarvoor een onuitputtelijke bron. Muziek ontroert, troost, geeft rust
en kracht. Muziek geeft woorden aan wat we niet kunnen zeggen. Juist in momenten van verdriet en vertwijfeling geeft muziek ruimte om weer op adem te komen en emoties te kanaliseren. Luisteren naar de
favoriete muziek van degene van wie u hield biedt troost en verbinding tussen nabestaanden. Het helpt het
verdriet op een bijzondere manier met elkaar te delen.

Livemuziek
Muziek is erg bepalend voor het afscheid, zeker als het livemuziek is, bijvoorbeeld een orgel in een monumentale kerk of een cellosuite in een klein, intiem gezelschap. Veel mensen denken niet aan de mogelijkheid van livemuziek, maar het kan zo ontroerend zijn en heel veel toevoegen. Het koor waar de overledene
lid van was of zo graag naar luisterde, een kleindochter die harp speelt. Twee muzikale nichten die de
liederen en psalmen zingen nu dat niet collectief kan.

Eerbetoon en troost tegelijk
Livemuziek kan heel teder zijn, zoals een kleinkind dat een liedje bij de kist zingt. Livemuziek kan ook heel
overweldigend zijn: de plaatselijke fanfare waar iemand jarenlang lid van was en die al spelend de rouwstoet naar de begraafplaats begeleidt. Kunt u zich een mooier eerbetoon aan de overledene voorstellen,
een eerbetoon dat meteen ook troost is voor de achterblijvers?
Welke muziek heeft úw voorkeur?
De uitvaartbegeleiders ervaren bij elk afscheid weer hoe belangrijk passende muziek kan zijn. Spreek erover en praat erover door welke muziek bij uw uitvaart mag klinken.

Bron: De stad Gorinchem, 24-02-2021, Sjaak
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Historische gebouwen: dit is het verhaal achter de
Rooms-Katholieke Begraafplaats in Gouda

Gouda barst bijna uit zijn voegen van de historische gebouwen en monumenten. Misschien loop je langs
een pand zonder stil te staan bij de geschiedenis of ben je juist benieuwd naar het verhaal achter het gebouw. Wat doe je dan? Juist, dan ga je naar indebuurt.nl, want we lichten regelmatig historische monumenten uit. Dit keer struinen we rond op de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Graaf Florisweg.
De Rooms-Katholieke Begraafplaats valt op door de neoromaanse kapel, die over de begraafplaats uittorent. Tussen de vele grafzerken vind je ook enkele oorlogsgraven en zelfs het graf van een kamerheer van
de Paus…

Van kerk naar veld
Vroeger – en dan hebben we het over de middeleeuwen –
werd men in of rondom een kerk begraven. In Gouda was
de Sint Janskerk de belangrijkste plek voor burgers om
begraven te worden. Wie rijk was, kon zich een plekje in de
kerk veroorloven. Had je daar geen geld voor, dan werd naar
buiten verbannen. Mogelijk komt hier ook de uitdrukking ‘rijke
stinkerds‘ vandaan. Gegoede burgers werden namelijk direct
onder de kerkvloer begraven en dat kon weleens behoorlijk
stinken.
In 1829 is er een landelijke wet gemaakt waarin stond beschreven dat er geen begrafenissen meer in de bebouwde
kom mochten plaatsvinden. Gemeenten moesten dus op zoek
naar velden buiten de stad voor nieuwe begraafplaatsen. Zo
is onder andere de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat ontstaan, die in 1832 klaar was voor gebruik.
Geen apart gedeelte voor katholieken
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Bij de opening van deze begraafplaats, was er geen apart gedeelte ingericht voor rooms-katholieken.
Hierdoor werden veel katholieken begraven in Waddinxveen, in plaats van Gouda. Omdat het beheer over
de begraafplaats wettelijk bij de gemeente lag, werd de overheid verplicht afzonderlijke gedeelten op een
kerkhof vrij te geven aan alle verschillende godsdiensten in Gouda.
Pas in 1890 kwam er een aparte begraafplaats voor rooms-katholieken aan de Oude Gouwe, wat nu de
Graaf Florisweg is. De begraafplaats, kapel en beheerderswoning werden ontworpen en gebouwd door de
Goudse architect C.P.W. Dessing. De kapel wordt nu gebruikt als condoleanceruimte en er zijn ongeveer
1300 graven.

Oorlogsgraven
Wie rondstruint tussen de vele grafzerken, komt ook een paar bijzondere oorlogsgraven tegen. Zo vind je
hier het graf van verzetsheld Abraham de Korte, die geëxecuteerd werd in de Tweede Wereldoorlog. Ook is
er een grafsteen voor zusters van het Sint Jozef Paviljoen, die tijdens het bombardement in 1944 omkwamen.
Verder is er op 20 december 2018 een gedenksteen onthuld voor de 160 Belgische vluchtelingen die
tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Gouda kwamen.

Kamerheer van de Paus
Rondom de kapel liggen enkele geestelijken begraven, waaronder Petrus Claudius Theodorus Malingré.
Hij was een deken (leidinggevende van een afdeling binnen een bisdom, red.) van Gouda en liet in 1879 de
Kleiwegkerk bouwen. Ook is hij de opdrachtgever voor de kapel op de Rooms-Katholieke Begraafplaats.
Malingré werd als beloning voor zijn verdiensten benoemd tot geheim kamerheer van Paus Leo XIII, een
hoge erefunctie aan het pauselijke hof. Ook kreeg hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Zijn praalgraf bevindt zich aan de achterzijde van de kapel.

Bronnen:
Stichting R.K. Begraafplaats Gouda
Historische Vereniging Die Goude
De oude begraafplaats in Gouda door Adriana G.
Bontenbal

Bron: In de buurt –
Goude, 28-02-2021, Sjaak.

Achterkant van de kapel, met in het midden het
praalgraf van Malingré. Foto door Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0
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RAAD & DAAD

‘Is een uitvaartverzekering onzin of niet?’
Bron: FD, Financieel Dagblad, 26-02-2021.
Lezers vragen wekelijks advies. In deze aflevering: Kari-Anne Fygi (49), single en werkzaam in de media, wil
weten of het raadzaam is een uitvaartverzekering te nemen. ‘Is een uitvaartverzekering onzin of niet? En
als ik er nu een afsluit en ik ga over twee jaar dood, zit er dan al genoeg in de pot?’
Wanneer je nu een uitvaartverzekering afsluit, betaal je uiteraard een hogere premie dan een achttienjarige. Vul ik jouw leeftijd in met een verzekerd (veelgekozen!) bedrag van €9000, dan kom ik op een maandpremie van €18 à €22 tot aan je overlijden óf rond de €32 per maand wanneer je ervoor kiest te betalen
tot aan je 65ste.
Een uitvaartverzekering wordt soms gezien als een spaarpot waarin je je eigen uitvaart bij elkaar spaart.
Maar er zit wel degelijk een verzekeringselement in.
Lees meer via:

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1373744/is-een-uitvaartverzekering-onzin-of-niet-sdc1caoNuPDi
In aansluiting op bovenstaand artikel:

DE VERZEKERING WAAR JE NIET ALTIJD
AAN DENKT
Het idee van een verzekering is dat je periodiek een
kleine hoeveelheid premie betaald om zo het risico af
te dekken voor wanneer er iets mis gaat. In het geval
dat er daadwerkelijk iets mis gaat keert de verzekering het bedrag waarvoor je verzekerd bent uit. Dit kan
zijn in de vorm van doktersbehandelingen, reparaties aan goederen of vervanging van goederen bij diefstal.
Sommige verzekeringen zijn in Nederland verplicht, zoals de zorgverzekering en een WA verzekering wanneer je met een gemotoriseerd voertuig de weg op gaat. Andere zijn niet verplicht maar zeker wel het aan
te raden omdat ze een hoop zorgen wegnemen. In dit artikel behandelen we een verzekering die hoewel
niet verplicht zeker aan te raden is.

De uitvaartverzekering
Met een uitvaartverzekering, of ook wel begrafenisverzekering genoemd, ben je verzekerd tegen de
kosten van een uitvaart wanneer de desbetreffende persoon het leven laat. De kosten van een uitvaart
kunnen al snel oplopen tot in de duizenden euro’s en dus is een uitvaartverzekering van een 1 of 2 tientjes
per maand zeker het overwegen waard. Er zijn verschillende aanbieders op de markt en de premies die je
moet betalen kunnen ook verschillen. Je uitvaartverzekering vergelijken is dus ook zeker iets wat je moet
overwegen voordat je je deze afsluit.
Hoewel niemand aan de dood wil denken hoort dit zeker wel bij het leven. Door deze verzekering af te
sluiten bespaar je je omgeving in ieder geval het financiële leed dat zij naast het verlies van hun dierbare
zullen moeten doorgaan.

Bron: Leudal Actueel, 28-02-2021, Sjaak.
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‘Fien oet ’t stroatje’ zorgt met ziel en zaligheid voor de
Maria Veldkapel in Puth
De Maria Veldkapel in Puth stamt
van 1978 en sinds dag één loopt de
inmiddels 89-jarige Fien Damoiseaux
er dagelijks heen. Om een kaarsje te
branden, de bloemen te verversen of
met een emmertje sop om ze proper
te houden. Het is haar passie en een
manier om haar dierbaren te gedenken.
Er brandt altijd een kaarsje in de Marie
Veldkapel op de driesprong bij de Sittarderweg. Dagelijks passeren veel wandelaars de kapel, niet in de laatste plaats omdat het gelegen is aan het
Pieterpad, halverwege de tweede etappe. Op het bankje naast de kapel wordt regelmatig gepauzeerd en
grote kans dat zij Fien Damoiseaux daar aantreffen. Ze zorgt en waakt over bedehuisje en maakt regelmatig een praatje met de wandelaars.
Ze is geboren en getogen in Puth. Haar vader is in haar jeugdjaren uitbater van het plaatselijke tankstation, annex taxibedrijf en fietsenmaker. Als Fien 16 jaar is, sterft hij. Hij wordt begraven op het kerkhof en
sinds zijn begrafenis gaat Fien dagelijks bij hem op bezoek. Met enige regelmaat ververst ze de bloemen
en raapt de gevallen bladeren op. „Met de jaren zijn meer mensen overleden”, vertelt ze nuchter. „Als hun
familie dan verhuisde naar elders, zorgde ik ook ervoor dat die graven proper bleven. Dat is geen last hoor,
dat vind ik leuk.” Samen met een aantal anderen dames uit het dorp haalt ze in die dagen ook regelmatig
een lap over de kerkbanken en zorgt ze dat de kerk in Puth altijd keurig onderhouden is.

Emmertje sop
Als in 1978 de Maria Veldkapel gereed is, gaat Fien ook hier aan de slag. Het kerkhof en de kapel liggen
aan dezelfde weg. Sindsdien loopt Fien oet ’t stroatje niet alleen dagelijks naar het kerkhof, maar ook
naar de kapel. „Ik steek er een kaarsje aan voor de mensen die overleden zijn en zorg dat de bloemen er
goed uit zien. Wekelijks ga ik erheen met een emmertje sop. De kapel moet wel schoon blijven!” Voor het
onderhoud van het groen is de gemeente verantwoordelijk. „Als ik zie dat de struiken overwoekeren hang
ik aan de telefoon”, lacht ze.

Bloemen
Iedereen in Puth is op de hoogte van de werkzaamheden. „Regelmatig hangt er een tas aan de voordeur
met daarin kaarsen. Die ontsteek ik dan in de kapel.” Ook over de voorraad bloemen hoeft ze zich geen
zorgen te maken. „Als bijvoorbeeld bij een crematie bloemen overblijven weten de nabestaanden mij wel
te vinden zodat de bloemen na de crematie nog een mooie plek op het kerkhof of in het kapelletje krijgen.”
Vijftien jaar geleden overlijdt op 43-jarige leeftijd haar jongste zoon Peter. „Sindsdien ga ik twee keer per
dag naar het kerkhof. Om te gedenken.” Ze komt er voor haar rust en omdat ze er troost vindt. Net als bij
het kapelletje. „Daar zorg ik voor omdat het mijn trots is en dat doe ik met liefde.”

Bron: Limburger, 02-02-2021, Sjaak.
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Uitvaartleider Jo gaf 47 jaar
lang zelfde advies:
‘Neem goedkoopste kist, hij
gaat toch de oven in’
BERGHEM - Jo van Vugt uit Berghem stopt na 47 jaar als uitvaartleider. Hij was er
voor de gewone man. Zei altijd: ‘Doe maar de goedkoopste kist, die gaat toch mee de oven
in.’ ,,Oprechtheid, mooie woorden en mooie muziek, dát is belangrijk. Meer niet.” Zelf
zou hij zijn uitvaart ook zo sober mogelijk willen.
Nee, hij heeft ze niet geteld, maar Jo van Vugt regelde en begeleidde om en nabij de achtduizend uitvaarten. Bij Van Lith, bij Van Ballegooij, na de overname weer bij Van Lith en na zijn pensioen als zelfstandig
uitvaartbegeleider. Als gewone jongen, zoon van kruidenier Van Vugt in Walstraat in Oss, rolde hij in het
vak. ,,Ik werkte in de binderij van drukkerij Van Loosbroek. Een paar collega’s waren dragers bij Van Lith, dat
deden ze ernaast. ‘Moet je ook een keer doen’, zeiden ze. Nee hoor, niets voor mij, dacht ik. Maar toen ze
een keer omhoog zaten, ben ik toch meegegaan.”

Alles went en je raakt wel gehard. Niet dat het je niet meer raakt, maar je
leert de knop omzetten
Jo van Vugt
						
Zakcentje

Het viel niet tegen. ,,Natuurlijk was die eerste keer raar, maar het beviel me goed. Je moest in die tijd nog
met lange zwarte jas aan met witte koorden en een hoge hoed op. Maar het gaf ook voldoening en je had
er een zakcentje bij. Ik vond het mooi om te doen.”
Zo kwam het dat de oude Thé van Lith hem na een paar jaar vroeg of hij uitvaartleider wilde worden. Dat betekent dus: overledenen ophalen, wassen, andere kleding aandoen, opmaken en opbaren. Het contact met
de nabestaanden, regelen van de bloemen, contact met de verzekering, de uitvaart zelf leiden, alles.
De eerste keer dat hij samen met een collega iemand moest ophalen, weet hij nog goed. ,,Dat was een
vrouw die was verdronken. Heftig, ja zeker. Maar alles went en je raakt wel gehard. Niet dat het je niet meer
raakt, maar je leert de knop omzetten. Je moet voor dit werk wel sterk in je schoenen staan en het van je af
kunnen zetten.” Zijn vrouw lacht: ,,Dat is hem goed gelukt. Hij kon goed op een feestje zijn, weggaan om een
uitvaart te leiden en weer met een grote lach terugkomen. En dan had hij die uitvaart heel goed geleid.”

Toen onze zoon net was geboren, heb ik een kindje opgehaald dat aan wiegendood was
overleden. Dat kwam zo dichtbij. Toen heb ik een collega gevraagd de uitvaart te doen
Jo van Vugt
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Uitvaart van kinderen het moeilijkst
Maar natuurlijk lukte makkelijker bij oude mensen die al lang ziek waren, bij mensen voor wie het overlijden
soms zelfs een opluchting was. Dat was bij jonge mensen of bij bijvoorbeeld zelfdodingen wel anders. De
kinderen, die vond hij het moeilijkst. ,,Toen onze zoon net was geboren, heb ik een kindje opgehaald dat aan
wiegendood was overleden. Dat kwam zo dichtbij. Toen heb ik een collega gevraagd de uitvaart te doen. Ik
weet nog dat ik steeds boven ging kijken of mijn zoontje nog ademde.”
Mensen wisten hem te vinden, vroegen speciaal naar Jo van Vugt. ,,Die van Van Ballegooij willen we, zeiden
ze dan. Weet je, je kunt het zo gek en duur maken als je wilt. Maar wat is nou het belangrijkste? Dat is toch
dat het een eerlijke en oprechte uitvaart is, dat je gezegd hebt wat je hebt willen zeggen, dat er mooie muziek is. Nee, tegenwoordig willen mensen soms zoveel. Ik was altijd eerlijk. Dan zei ik: ‘Neem de goedkoopste kist, hij gaat toch de oven in. Waarom zou je dan heel duur doen?’ Vroeger kostte een uitvaart 1000
gulden, nu ben je zo 6000 tot 9000 euro kwijt.”

Drie witte kistjes naast elkaar
Zelf zou hij zijn eigen uitvaart ook het liefst zo sober mogelijk zien, zonder veel opsmuk en met alleen de
naaste familie. ,,Alhoewel, die uitvaarten van gildeleden die vond ik altijd prachtig. Dat de gildebroeders dan
te paard voorgingen.”
Enkele uitvaarten staan hem in het geheugen gegrift. De drie witte kistjes naast elkaar voor de kinderen
van de moeder die haar kinderen doodde en toen zelf een einde aan haar leven maakte. ,,Nee, dat vergeet ik
nooit meer.” Hetzelfde geldt voor de keren dat iemand een einde aan zijn leven had gemaakt. ,,Dat is voor
de familie vaak zo zwaar. Ze zitten met zoveel vragen, met een schuldgevoel.”
Dat hij zo lang doorging als zelfstandig uitvaartondernemer na zijn pensioen bij Van Lith, was niet omdat hij
er geen genoeg van kreeg. ,,Nee, ik had geen pensioen opgebouwd en had dus alleen AOW. Vandaar dat ik
ben doorgegaan. Maar het was geen straf. Het houdt je jong, onder de mensen zijn, bezig zijn.”

Dat vond ik eerst wel raar, dat je samen met iemand die heel ziek is de uitvaart doorsprak. Het komt zo veel dichter bij en bij de uitvaart heb je diegene dus echt gekend
Jo van Vugt

Steeds vaker aan bed van terminaal zieke
De laatste jaren zat hij steeds vaker aan het ziekbed van een terminaal zieke. Dat kwam toen hij begon
bijna niet voor. ,,Dat vond ik eerst wel raar, dat je samen met iemand die heel ziek is de uitvaart doorsprak.
Het komt zo veel dichter bij en bij de uitvaart heb je diegene dus echt gekend. Ik vind het wel mooi dat mensen dat steeds meer doen. Maar soms dus ook lastig.”
Hij wil, als de coronatijd voorbij is, gaan genieten van zijn rust, van de kinderen en de kleinkinderen. ,,Ik ga de
vijver dempen. De grootste koikarpers zijn dood, de laatste verkoop ik. We houden van wandelen, fietsen,
genieten van de kleinkinderen. En we hopen dat we snel met de caravan weg kunnen. Laat dat vaccin maar
zo snel mogelijk komen.”

Bron: Brabants Dagblad, 14-03-2021, Sjaak.
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Thomas Quartier reikt kloosterrituelen voor thuis aan
De dag beginnen met een klein gebaar,
vaste momenten waarop je stilstaat, eten in stilte, kiezen
voor een heilige ruimte in je huis, werken met een geestelijke houding, mensen welkom heten op een gastvrije manier,
zoek de recreatie in de verbondenheid met de schepping en
maak tijd voor een woestijndag eens per maand. Dat zijn de
kloosterrituelen die in ieders leven thuis ook een eigen vorm
kunnen krijgen. Thomas Quartier, de reizende benedictijn
van de Keizersberg in Leuven, reikt deze rituelen aan, in het
nieuwste nummer van het kwartaalblad Klooster! dat in het
teken staat van Rituelen.

Praktische tips voor de innerlijke en uiterlijke werken
in het leven
Het is dit keer een magazine met veel praktische tips voor
de innerlijke en de uiterlijke werken in het leven. Hoe loop je
een kruisweg? Pastoraal werker Fons Litjens loopt de kruisweg van Halfweg met de ogen en het hart en staat zo stil
bij vier thema’s: eenzaamheid, ontmoeting, onmacht en confrontatie. Bram Verheijen gaat dieper in op een
ander ritueel: hoe bid en zing je de psalmen? ‘Adem in, zing, adem uit en wacht’, geeft hij de lezer mee. Want
psalmodiëren is een eeuwig heen en weer. Thomas Quartier gaat in een interview nader in op de betekenis
van rituelen: ‘Dat is een speelse manier om iets tot uitdrukking te brengen. Het ritueel bevat een ultieme
betekenis die je niet in woorden kunt vangen’.

Wandelen tussen hemel en aarde
Maar er zijn ook kanttekeningen, zoals van Thomas Merton, in een beschouwend stuk van Mertonkenner
Willy Eurlings. ‘Het gaat niet om de buitenkant maar om de grond van het bestaan’. Als het draait om die
aardsheid in het leven, is Marjoleine de Vos een wandelaar rond kloosters. In de komende nummers van
Klooster! heeft deze redacteur van NRC-Handelsblad een eigen rubriek die voortdurend wandelt tussen
hemel en aarde. Tenslotte zijn er de vaste rubrieken met kloosterlingen die vertellen over hun rituelen en
met mensen buiten het klooster die over hun eigen rituelen spreken.

Klooster! Rituelen vanaf 26 maart bij alle abonnees
Bestel hier een los exemplaar of word abonnee! via klantenservice@kloostermagazine.nl of abonneeplein.nl

Ingezonden door Wilma Nijland.
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Vrijwilligers fleuren kerkhof Weerselo op: ‘Het wordt wat
lieflijker’
WEERSELO - Vrijwilligers knappen
het r.-k. kerkhof in Weerselo op. Op
plekken waar al driftig is gesnoeid,
keren straks vooral bloeiende planten terug. Ook komt er verlichting en
wordt er een strooiveldje aangelegd.
De grondige opknapbeurt krijgt verdeeld
over twee jaar zijn beslag. „We zijn eind
vorig jaar begonnen met het snoeiwerk op
het kerkhof. Die klus hebben we nu bijna
geklaard”, vertelt Jan Olde Boerrigter, een
van de acht vrijwilligers van de tuinploeg van de naastgelegen Remigiuskerk, die nu ook de begraafplaats
aanpakt.
De vraag wat ze ervoor terug moeten planten leverde volgens Olde Boerrigter nog wel discussie op. „Er
komen kleine cipressenboompjes op het kerkhof te staan en verder veel bloeiende planten, waaronder
nandina’s en hortensia’s”, zegt hij. „Als het renovatieproject straks klaar is, oogt de begraafplaats lieflijker
en ruimer van opzet.”

‘We gaan een put slaan’
De vrijwilligersploeg gaat de komende tijd ook de ‘padenstructuur’ aanpassen. Met name in het oude deel
van het kerkhof komen er nieuwe paden bij. Voor het bewateren van de grasperken wordt een put geslagen.
Olde Boerrigter: „Na de hete zomers van de laatste jaren, was het verdord en overwoekerd door onkruid.
We gaan straks niet sproeien, maar maken gebruik van druppelslangen. We hebben hier namelijk ‘roestwater’. Als we sproeien wordt alles bruin. Druppelsgewijs gaat dat wel goed.”

Bij de urnenmuur komt meer ruimte en we plaatsen er enkele bankjes
Jan Olde Boerrichter, Vrijlliger van de onderhoudsploeg
Mede op aanraden van de inwoners wordt ook verlichting op het kerkhof aangebracht. „Wat het wordt,
moeten we nog bepalen”, zegt Olde Boerrigter. Belangrijk onderdeel van het project is de aanleg van een
strooiveldje van - inclusief beplanting - 100 vierkante meter waar nabestaanden de as van hun overleden
dierbaren kunnen uitstrooien.

Bankjes bij urnenmuur
Nabij de bestaande urnenmuur wordt ruimte gecreëerd voor enkele bankjes zodat nabestaanden er nog
even kunnen samenzijn. Het schuurtje op het kerkhof - vooral een opslagruimte - wordt opgeknapt. Het
krijgt dakgoten en de vloer wordt verhoogd.
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Opvallend onderdeel van het project is de realisatie van een tweede ingang van het kerkhof. Die komt ‘op
eigen grond’, tegenover café De Troll. Olde Boerrigter omschrijft het als een ‘werkingang’, bestemd voor
doodgravers, mensen van de onderhoudsploeg en bedrijven die de grafstenen brengen en plaatsen.

Steeds meer crematies
Het plan voor de verbetering en aankleding van het kerkhof bij de Remigiuskerk is vorig jaar gemaakt. Ook
de wensen die door inwoners zijn aangedragen, zijn er waar mogelijk in opgenomen. De aanleg van het
strooiveld is er een voorbeeld van. De behoefte eraan heeft te maken met het toenemende aantal mensen
dat zich na overlijden laat cremeren.
De plannen en wensen zijn geïnventariseerd en gebundeld in een concreet voorstel. Dat is voorgelegd aan
het bestuur van de Stichting r.-k. Begraafplaatsen, die de vier kerkhoven van de oude gemeente Weerselo
(naast Weerselo, die van Rossum, Deurningen en Saasveld) beheert. Het stichtingsbestuur heeft groen
licht gegeven voor de eerste fase van het plan. De kosten daarvan bedragen rond de 15.000 euro.

Wie wil meehelpen bij de werkzaamheden op het kerkhof kan zich aanmelden bij Jan
Olde Boerrigter (0541-661707) of bij leden van de werkgroep ‘Mijn dorp Weerselo 2030’.
Bron: Tubantia, 18-03-2021, Sjaak

Wendy (46) is uitvaartspreker:
‘Ik kan niet de hele plechtigheid gaan staan huilen’

Wendy Tuns-Sala: “Ik zou niets anders
meer willen doen.”Beeld © privéfoto
Neem je je werk als uitvaartspreker erg mee naar huis – en waarom is het zo’n mooi beroep? Wendy Tuns-Sala (46) spreekt op uitvaarten als nabestaanden dat zelf niet kunnen of durven. “Het is nu heel moeilijk om te zien dat mensen elkaar willen knuffelen
maar dat niet kunnen.”
Bij het overlijden van een dierbare schieten woorden soms tekort of je krijgt de juiste woorden door alle
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emoties niet over je lippen. Op dat moment komt Wendy Tuns-Sala in actie. “Ik weet nooit precies wanneer
ik moet werken. Dat maakt het werk onvoorspelbaar, maar ook uitdagend”, zegt ze. “Als ik na iemands
overlijden word gebeld, wil ik binnen 48 uur bij de familie zijn, zodat we voldoende tijd hebben om alles te
bespreken en een verhaal te maken.”
Het opstellen en invullen van de afscheidsplechtigheid is iedere keer anders. “Er komt van alles voorbij.
Veel moois, zoals onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Maar het komt ook wel eens voor dat er minder
liefde is tussen de familie en overledene, of dat ik voel dat er juist negatieve gevoelens zijn.”
“Omdat ik dit werk nu al langer doe, kan ik aanvoelen wat mensen in een gesprek bedoelen, terwijl ze soms
iets anders zeggen. Ik heb geleerd om door te vragen en goed om me heen te kijken. Vaak gaat er meer
schuil achter een simpele zin of opmerking. Iets als: ‘Hij hield wel van een drankje’, kan betekenen dat de
overledene alcoholist was. Dan wordt een verhaal ineens anders. Het is in zo’n geval heel belangrijk om het
goede, maar ook het minder goede eerlijk te benoemen in mijn dienst.”

Glimlach achter mondkapje
Of de aanwezigheid van het coronavirus haar werk erg heeft veranderd? “De inhoud van het werk zelf niet.
Maar het is wat mij betreft wel belangrijker dan ooit om een goed afscheid te verzorgen”, zegt Wendy.
Daarbij moesten zij en andere uitvaartondernemers ook wel even zoeken naar hoe dat dan precies moest.
“Je mocht maar dertig mensen uitnodigen en het is moeilijk om te zien dat mensen elkaar zo graag willen
knuffelen, maar dat het niet mag.”
“Sommigen staan letterlijk helemaal alleen. Het is een gek gezicht: zo’n grote zaal en dan iedereen zo ver
van elkaar. Weten dat mensen alleen gestorven zijn en dat de nabestaanden dat idee moeten dragen, doet
mij zeer. Als ik bemoedigend glimlach, wordt dat niet altijd gezien omdat ik een mondkapje draag. Hopelijk
wordt het snel beter: een echte aai, een hand op iemands schouder. Een kroel of een zoen. Mensen hebben
dat écht nodig.”

Niet bang voor grote groepen
Na een grote reorganisatie op haar vorige werk kreeg Wendy in 2010 haar ontslag. “Hierdoor was ik
genoodzaakt te kijken naar andere manieren om mijn brood te verdienen. Een op dat moment vervelende
situatie, die achteraf mijn ogen opende: wie ben ik? Wat kan ik en wat niet? Ik luister en schrijf graag, en
ben niet bang om voor grote groepen te spreken. Toen ik die dingen aan elkaar koppelde, kwam ik uit op
uitvaartspreker. Niet veel later begon ik.”

‘De eerste keer dat ik huilde tijdens een ceremonie voelde ik me een beetje gegeneerd. Ik
dacht dat dat niet kon.’
Het eerste jaar moest het even op gang komen, maar al gauw kon Wendy haar weken goed vullen met
haar nieuwe werk. “Vanaf het moment dat ik ermee begon, was dit mijn enige werk. Ik zou niks anders meer
willen. Soms komen mensen na een ceremonie naar mij toe om te vragen of ze me mogen bellen voor het
moment dat zij iemand zoeken. Dat doe ik dan graag.”
Af en toe komen verhalen dichtbij. Zó dichtbij dat Wendy het zelf ook niet droog houdt. “De eerste keer dat
ik dat meemaakte voelde ik me een beetje gegeneerd. Ik dacht dat dat niet kon. Dat het gek of onprofessiDigitale nieuwsbrief
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oneel zou zijn. Gelukkig kwam er toen iemand naar me toe die zei: ‘Fijn dat je ook emoties toonde. Nu weten
we dat er een mens staat, dat met hart en ziel haar werk doet.’ Hierdoor laat ik tegenwoordig mijn tranen
gewoon gaan, al probeer ik me soms wel een beetje in te houden. Ik kan niet de hele plechtigheid gaan
staan huilen.”
Er zijn veel verhalen die haar nog lang bijblijven. “Vaak is dat als mensen die overlijden in
dezelfde levensfase zitten als ik. Hoe is het
met de kinderen die hun moeder verloren. Hoe
gaat de vader met zijn verdriet om? Hoe gaan
ouders om met het verlies van hun kind? Ik
vraag me vaak af hoe het met ze gaat.”

Een waardig afscheid
Soms zit je even niet lekker in je vel, of heb je
gewoon even geen zin om te werken. Voor Wendy gaat dat niet op. “Ik heb wel begrafenissen gehad waar
ik erg tegenop zag. Maar ik vind dat elke overledene een waardig afscheid verdient en voel me daar erg
verantwoordelijk voor. Dan zet ik me er overheen, met de gedachte dat de mensen dit van mij nodig hebben. Het is belangrijk voor mensen om goed terug te kunnen kijken op zo’n speciaal moment.”
Wendy’s werk is erg onvoorspelbaar. Dat was in het begin even wennen, maar inmiddels is ze daaraan gewend geraakt. “Ik kan ieder moment van de dag gebeld worden – ook in het weekend. Dan moet ik altijd zo
snel mogelijk een moment vinden om de familie te bezoeken. Het is daarom soms lastig om afspraken te
maken, maar de mensen om mij heen weten het van me en begrijpen het.”
Het leukste aan haar werk vindt Wendy de verschillende verhalen. “Ik mag als buitenstaander zomaar in iemands leven stappen en enkele dagen met een familie meelopen.” Of dat alleen verdrietig is? “Nee, dat is
het niet. Er wordt echt wel gelachen op uitvaarten. Op momenten van herkenning, of als er grappige anekdotes worden verteld over de overledene. Een verhaal over wat hem of haar kenmerkte en wat alleen hij of
zij kon doen, doet mensen vaak op z’n minst grinniken.”

Meer mogelijk bij afscheid dan we denken
Wendy wil graag benadrukken dat op een afscheid zo veel meer mogelijk is dan we denken. “Vaak hebben
mensen iets in hun hoofd, maar durven ze het tijdens de bespreking niet aan te kaarten. Omdat ze denken
dat het niet gepast is, omdat ze bang zijn dat anderen daar iets van zullen vinden. Dat vind ik zonde. Ik zeg
altijd tegen de mensen: doe alles wat je denkt dat bij jou én de overledene past. Je mag achteraf nooit
spijt hebben van gemaakte keuzes.”
Wendy schreef de gebeurtenissen uit haar werk op in het boek Doodgewone Verhalen. Ze wil daarmee de
dood meer bespreekbaar maken. “De dood is hartstikke verdrietig. Daar mag geen misverstand over zijn.
Maar een goed afscheid kan er ook voor zorgen dat er weer hoop voor de toekomst geboren wordt. Het is
een begin van rouwproces. Dat woorden van een einde, misschien een nieuw begin vormen.”

Bron: RTL Nieuws, 12-03-2021, Sjaak.
Digitale nieuwsbrief

Pagina 23

Nieuwsbrief FKB

Zoektocht naar kostendekkers begraafplaatsen beëindigd
Het stond van tevoren al vast dat het geen ‘makkie’ zou worden. Dat was het dan ook niet. Toch stemt

het resultaat wethouder Marjolein Steffens-van de Water tevreden. Dat doet ook de duidelijkheid die er
nu is over de mogelijkheden om de zes gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend te krijgen. Die zijn
beperkt. De grens ligt bij gemiddeld zo’n 70 procent.
De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zes begraafplaatsen: de Iepenhof en de Wilgenhof in Hoofddorp, de Lindenhof en de Taxushof in Nieuw-Vennep, Meerterpen
in Zwaanshoek en De Akker Gods rond het kerkje De Stompe Toren in Spaarnwoude. Het is geen sinecure
om hiervan de kosten en de inkomsten – de grafrechten - met elkaar in evenwicht te brengen. Verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens-van de Water doet in een brief aan de gemeenteraad verslag van ‘de
zoektocht’ die ze onlangs heeft beëindigd. Die voerde haar langs onder meer ecologisch begraven, de
eeuwige grafrust die moslims evenals Joden als voorwaarde aan hun laatste rustplaats stellen, archeologische obstakels en de oprukkende woningbouw.

Graven op begraafplaats de Wilgenhof.
Foto: Margo Oosterveen

Hogere tarieven geen optie
“Al direct bij het begin van onze zoektocht was
duidelijk dat de Haarlemmermeerse omstandigheden voor kostendekkende begraafplaatsen
niet gunstig zijn. De cijfers liegen er niet om. In de
jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 schommelden
de percentages tussen 56 en 75. Een gemiddelde
van 65 procent. We stellen nu vast dat 70 een
reëel percentage is,” zegt ze.
Een verhoging van de graf- en begraafrechten is wat de wethouder betreft een doodlopende weg.
Hogere tarieven leiden tot minder begravingen. Dus tot nog minder inkomsten. Daar komt nog bij dat Haarlemmermeer bepaald niet tot de goedkoopste gemeenten in de regio behoort. We staan vaak hoog in de
verkeerde lijstjes.

Waardige herdenkingsplekken
Wat ook niet helpt, zegt wethouder Marjolein Steffens, is dat het uitgestrekte Haarlemmermeer verantwoordelijk is voor relatief veel, zes dus, begraafplaatsen. Daar komt nog bij dat de Wilgenhof beperkt in
gebruik is vanwege de nabijheid van de Polderbaan en De Akker Gods een historische begraafplaats is.
“Het is een beetje naar om zo over zulke belangrijke en gevoelige voorzieningen te praten maar niemand
kan om de constatering heen dat zulke begraafplaatsen niets meer ’opleveren’ omdat er geen nieuwe graven meer bij komen. De kosten van beheer en onderhoud blijven natuurlijk wél want we willen met zijn allen
dat al onze begraafplaatsen waardige herdenkingsplekken zijn die er netjes bij liggen.”
Er is nóg een omstandigheid die het kostendekkend maken van de begraafplaatsen in Haarlemmermeer
bemoeilijkt en dat is de relatief jonge bevolking. “Dat heeft zeker ook zijn voordelen”, zegt de wethouder.
“Jonge mensen overlijden over het algemeen – gelukkig - minder vaak dan oudere mensen. Maar dat betekent dan natuurlijk ook dat er minder begravingen nodig zijn en aan de inkomstenkant van de begroting
minder geld binnenkomt.”
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Begraafplaats de Lindenhof. Foto: Margo Oosterveen

Cremeren
Andere factoren die een rol spelen zijn de sterk
gegroeide voorkeur voor cremeren boven begraven evenals de geringe verbondenheid van
veel inwoners met de locaties van de begraafplaatsen. Vooral in dubbeldorpen komt het veel
voor dat inwoners méér hebben met het dorp
aan de andere kant van de Ringvaart, zoals een
Lisserbroeker met Lisse, dan met Hoofddorp,
Nieuw-Vennep, Zwaanshoek of Spaarnwoude,
verklaart de wethouder. Ondanks dit alles is zij
op zoek gegaan naar mogelijkheden om de begraafplaatsen meer kostendekkend te maken.
Bijvoorbeeld door de exploitatie van Meerterpen

in Zwaanshoek aan een marktpartij over te laten. Dat bleek geen optie.

Ecologische graven op begraafplaats de Meerterpen. Foto: Danny de Casembroot

Ecologisch begraven
Wat wel een begaanbare weg blijkt, is het ecologische
grafveld van Meerterpen. Deze manier van begraven,
waarbij de natuur alle ruimte krijgt, is steeds meer
gewild de gemeente speelt daar op in. .
Enkele plekken van het ecologische grafveld zijn al in
gebruik genomen en de verwachting is dat er meer
zullen volgen.

Eeuwig durende grafrust
Wethouder Marjolein Steffens vertelt ook over de
gesprekken die zijn gevoerd met de Islamitische Raad Haarlemmermeer en met de moskeevereniging Ar
Rahman over de aankoop van het islamitisch grafveld op begraafplaats Meerterpen.
Een van hun voorwaarden is dat de gemeente de eeuwigdurende grafrust moet kunnen garanderen. Een
voorwaarde die ook de Joodse gemeenschap stelt aan haar begraafplaats. Onze planologen schatten
in dat we die garantie niet kunnen geven. Ze kijken daarbij naar mogelijke woningbouw in Cruquius en
Zwaanshoek. Bovendien is de omvang van het grafveld te klein om aan de behoefte van de islamitische
gemeenschap te voldoen.

Slotzin:
Recentelijk is gebleken dat ook op de begraafplaats bij de Stompe Toren in Spaarnwoude niet veel mogelijkheden zijn. Hier zijn het vooral archeologische beperkingen die een rol spelen. Wethouder Marjolein
Steffens: “We blijven de komende jaren kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Bron: Haarlemmermeergemeente.nl, 18-03-2021, Sjaak.
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