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De klok is 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. En in tegenstelling tot vorig jaar zijn nu ook de coronabeperkingen voorbij en is er echt een “nieuw begin”.
We hoeven ons ook niet tegen te houden door wat dan ook, om van
het mooie weer te gaan genieten, naar buiten te gaan en ons leven te
leven.
Over 2 weken is het 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

In deze nieuwsbrief o.a.
*

Christelijke overdenking - Dood doet leven

FKB

*

Rouw. Van keizerin tot corona

*

Uitvaartzorg kun je maar een keer goed doen

*

Van buschauffeuse naar zelfstandig uitvaartverzorgster

*

Wat zijn de redenen om te kiezen voor een uitvaart-

een levende vereniging
rondom de dood

		

verzekering?

*

Maatwerk leveren als bode aan familie is heel belangrijk

Nieuwsbrief FKB

Is het alleen het schijnen van de zon……
Terwijl het een bizarre situatie blijft in en rondom Oekraïne en de
vluchtelingen ook in ons land toestromen is toch te zien dat het
stijgen van de temperatuur door het veel schijnen van de zon de
mensen gewoon toch vrolijk maakt.
Het leek al zo te zijn toen corona wat weg ebde, onrust kwam
direct terug door die niet te bevatten acties van Poetin, maar ebde
nu bijna overal weer weg door die weersomstandigheden op welke
we vooralsnog zelf gelukkig geen vat hebben.
Op moment van schrijven is Afke met een mudvolle auto weer naar
de vluchtelingenopvanglocatie. Vorige week en ook vanochtend
konden mensen spullen inleveren conform een lijstje dat wij hen
hadden toegezonden. Allemaal noodzakelijke spullen, veelal op
gebied van hygiëne. Veel is gedoneerd. Helaas moet ik zelf nu even
thuis blijven en afstand houden van mensen en maak daar dus
gebruik van om op zo’n zonnige zondagmiddag wat te schrijven.
Vorige week was het omgekeerd, Afke noodgedwongen vlak voor
de kerkdienst thuis blijven en ik met haar voorbereiding daar naar
toe en de kerkdienst leiden. Ook dat kwam goed…..
Ook aan de agenda is te merken dat alles weer normaal te plannen
is. Jaarvergaderingen worden gepland en er zijn geen vraagtekens
“zou het dan wel kunnen”. Natuurlijk, toch af en toe een streep
door de agenda. Als je compleet wilt zijn en een vergaderdeelnemer is positief getest dan toch maar doorschuiven. En zo b.v. deze
week ook een melding van een koor “groot aantal leden positief,
deze week geen repetitie”. Toch nog onzekere factoren….
Het wordt ook overal groener. Maar toch zoekt een specifieke
galloway stier iedere keer het nog groenere en veel malsere gras
aan de andere kant van de prikkeldraad op. Ik krijg regelmatig een
berichtje “er loopt een rund aan verkeerde kant van de draad”. Ik
schrijf dan meestal terug “Kump good” en ga in actie. Vind dat ook
leuk! Inmiddels aan Natuurmonumenten voorgesteld om die stier
toch maar uit deze kudde te halen en op hun verzoek het nummer
dat in zijn oor zit achterhaald. Ze deden al een mislukte poging
maar binnenkort zal hij er uit worden gepikt en overgebracht naar
een andere kudde.

Mijn gedachtekronkel?

Gedachten gaan uit naar bestuurders. Velen zijn bezig met het
afgelopen jaar, de uitwerking in cijfers en het verantwoorden
daarvan, maar ook met het lopende en met komende jaren, planning, visie. Beweging overal in tegenstelling tot de laatste 2 jaren
toen opeens veel gewoon niet kon. Fijn dat er nog altijd zoveel
mensen zijn die zich geheel vrijwillig willen inzetten voor hun leden,
en medemens.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 27 maart 2022).
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Workshops Actuarieel:
De workshops actuarieel zijn vastgelegd op:
- Zaterdag 14 mei ’s ochtends in Katwoude.
De eerder op 7 mei geplande Workshop in Hardenberg moest worden doorgeschoven en is nu vastgesteld op:
- Zaterdag 24 september ‘s ochtends in Hardenberg
Reserveer alvast de datum.
Nadere berichtgeving volgt aan de secretariaten met dan ook de vraag om u aan te
melden.
Wij gaan uit van deelname van Penningmeester, Voorzitter maar ook andere bestuursleden zijn welkom.

Algemene Ledenvergadering:
Reserveer ook hiervoor alvast de datum!
Deze wordt gehouden op zaterdag 25 juni, in Lunteren.

Aangepaste bezorgtijden rouwpost, voorjaar 2022
PostNL heeft de aangepaste bezorgtijden
voor rouwpost rond de feestdagen in het
voorjaar van 2022 bekend gemaakt.
Het overzicht met de aangepaste bezorgtijden voor rouwpost rond Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren is te
downloaden vanaf de website van PostNL.
24 feb. 2022.
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Christelijke overdenking: Dood doet leven
Hoe kun je goed omgaan met de dood?

De dood komen wij in het leven niet graag tegen. We mijden haar blik en we voelen ons
onhandig in haar nabijheid. Diep in ons hart zijn we bang voor de dood. En toch, zegt
de Prediker, is het beter om te verkeren in een huis van rouw dan in een huis waar gefeest wordt. Waarom? Is er een manier waarop je goed met de dood kunt omgaan?
We liepen over de begraafplaats naar het graf van onze vriendin. Haar man wilde zo graag de steen laten
zien en de beplanting waarover hij zo goed had nagedacht. En inderdaad, het was prachtig. Helemaal zoals
zij was. En net alsof ze er was. Dat voelde ik door het gemis en verdriet heen, en dat luchtte me op. Ik nam
me voor er vaker heen te gaan, iets wat ik zelden heb op een begraafplaats.
Mijn man ervoer op dat moment iets heel anders. “Zag je dat?” vroeg hij later in de auto, “er lagen heel veel
mensen uit mijn geboortejaar. Ik werd er niet goed van.” Dat begreep ik helemaal. Echtgenoot heeft wel
drie levens nodig om al zijn plannen uit te voeren en bidt elke dag of hij heel oud mag worden. De dood is
in zijn leven absoluut niet welkom. En toch zou de dood hem kunnen helpen een keus te maken uit zijn 101
plannen. Want wat is in de aanblik van de dood nu echt, echt, echt belangrijk?

Tegen de zon in kijken
Ik denk dat mensen die in de bloei van hun leven zijn dit herkennen. Je bent druk met werk, kinderen, huis,
kerk en nog veel meer. In dat volle leven past de dood op geen enkele manier. Maar dat druk zijn, dat met
volle agenda’s rondrennen van de ene activiteit naar de andere is nu precies de manier waarop velen hun
angst voor de dood wegdrukken.

God zij geloofd voor onze zus de dood
Dat is althans de analyse van de Joods-Amerikaanse psychiater en schrijver Irvin Yalom. In zijn boek Tegen
de zon in kijken constateert hij dat de angst voor de dood bij tieners en pubers sterk aanwezig is en dat zij
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die bestrijden door gewelddadige games te spelen en oorlogsfilms te kijken. Daarna drukt de (jong)volwassene zijn doodsangst weg door het heel druk te hebben met van alles en nog wat. En als enkele decennia
later de kinderen het huis uit zijn en het pensioen nadert, slaat de doodsangst in alle hevigheid toe.
Die mensen krijgt Yalom in zijn spreekkamer en hij leert hun om met de dood om te gaan. Maar, zegt hij:
“Het is niet gemakkelijk je elk moment van je leven bewust te zijn van de dood. Het is alsof je probeert
tegen de zon in te kijken. Dat houd je ook maar heel even vol.”

Schedel in de cel
Yalom laat zich inspireren door denkers uit de oudheid. Door de stoïcijnen met
hun ‘memento mori’: gedenk dat gij zult sterven. Want, zeiden ze, wie regelmatig
aan de dood denkt, denkt ook goed na over het leven. Daarom hadden de monniken in de middeleeuwen een schedel in hun cel liggen: dat herinnerde hen aan hun
sterfelijkheid en dus aan de kunst van het leven. Kerkvader Augustinus zei: “Pas
oog in oog met de dood wordt iemands eigen ik geboren.”

De dood vernietigt en redt
“De fysieke dood vernietigt ons, maar het idee van de dood redt ons,” constateert Yalom. En dat vind ik een
intrigerende uitspraak. De confrontatie met de dood maakt dat je je aandacht verschuift van hoe je leeft
naar dát je leeft. In je alledaagse leven ga je helemaal op in het hoe, met uiterlijkheden als bezit, schoonheid en aanzien. Maar als de dood om de hoek kijkt, denk je plotseling na over het waarom, het waartoe. Op
die momenten ben je meer ingesteld op het aanbrengen van belangrijke veranderingen in je leven. Daarom
is het goed om de dood van tijd tot tijd toe te laten in je leven. Om af en toe, heel even, tegen de zon in te
kijken. Om het huis waar gerouwd wordt niet over te slaan op weg naar het huis waar gefeest wordt.

Geen wanhoop
Yalom schrijft: “Ik heb tien jaar lang intensief met patiënten gewerkt die binnen afzienbare tijd aan kanker
zouden sterven en ik heb ervaren dat velen van hen niet tot diepe wanhoop vervielen, maar ingrijpend en in
positieve zin veranderden. Ze reorganiseerden hun prioriteiten. Ze eigenden zich het recht toe de dingen
die ze eigenlijk liever niet deden ook echt niet te doen. Ze communiceerden diepzinniger met degenen van
wie ze hielden en genoten meer van de seizoenen, de natuur, Kerst of nieuwjaar. Velen vertelden dat ze
minder bang voor anderen waren geworden, meer bereid risico’s te nemen en zich minder druk te maken
als ze werden afgewezen. Iemand zei: ‘Wat doodzonde dat ik heb moeten wachten tot het moment dat mijn
lichaam vol kanker zat voordat ik leerde leven.’”

Het is nog altijd de laatste vijand
Levensangst
De angst voor de dood kan je verhinderen het leven ten volle te leven. Doodsangst is levensangst. Maar
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wie de dood op een gezonde manier toelaat, leert te kiezen voor de dingen die echt belangrijk zijn. Dat is
in eerste instantie niet leuk, want de aanblik van de dood is lelijk. Het is nog altijd de laatste vijand, het
monster waar Jezus drie dagen hel voor moest doorstaan om hem te overwinnen. Maar toch, dat ‘memento
mori’, gedenk dat gij sterfelijk zijt, is een vruchtbare gedachte. Door de dood te durven zien, word je meer
mens, meer ‘ik’. Dood doet leven.

De dood in vermomming
Een aangrijpende gebeurtenis kan een trigger zijn om na te denken over hoe je leeft. En of je daar iets aan
wilt veranderen. Dat kan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare zijn, of als je zelf ziek wordt, als je een
ongeluk krijgt, als je kinderen het huis uit gaan, als je je baan verliest of met pensioen gaat. Zo’n verlieservaring is eigenlijk een glimp van de dood. De dood in vermomming. En dat zijn de momenten waarop je kunt
denken: o ja, ik ben kwetsbaar, ik ben eindig, ik leef. Maar wil ik iets veranderen aan hoe ik leef?

Niet minder lelijk
En nu denkt iemand misschien: ‘Juist omdat de dood door Jezus overwonnen is, hoeven wij er toch niet
meer bang voor te zijn? De dood is een doorgang naar het eeuwige leven, daarna wacht ons de heerlijkheid.’ Dat is waar natuurlijk, maar dat maakt de dood niet minder lelijk en het verdriet om een sterven niet
minder groot. De dood hoort niet bij God, want God is een God van levenden. Jezus huilde bij het graf van
Zijn vriend en God huilt nog altijd bij elk graf. Hij heeft tenslotte niet voor de dood gekozen. Maar ik zou me
wel kunnen voorstellen dat de dood een zus kan worden, zoals Franciscus van Assisi zegt in ‘Het Zonnelied’: “God zij geloofd voor onze zus de dood. Geen mens kan haar ontlopen.” Ze is zo’n zus die je op de
schouder tikt, je even apart neemt en vraagt: “Wat doe je nu? Waarom leef je? Wat is nu echt belangrijk?
Besef je wel dat Gods eeuwige armen onder je zijn en dat je nooit dieper kunt vallen dan in die armen?”

Neem het risico, durf te kiezen, geniet en leef!
Tekst: Theanne Boer
Bron: Visie, eo.nl, 10-2021, Sjaak.
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Dienen mienskip voorop bij begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer uit Balk: ‘Maatwerk leveren als bode
aan familie is heel belangrijk’
V.l.n.r.: Bouke van
der Zee (voorzitter De
Laatste Eer Balk) met
naast hem de bodes
Cor Schotanus, Pieter Deinum, Froukje Menger en Tiete
Groenhof. Rechts op
de foto Sieger Falkena,
penningmeester van de
begrafenis- en crematievereniging.
Foto Hoog Media
Begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer uit Balk bestaat ondertussen alweer
103 jaar. Net als in het gros van de dorpen in Nederland die eveneens een eigen begrafenisvereniging hebben, staat ook bij hen het dienen van de ‘mienskip’ en ervoor elkaar
zijn voorop. ,,Het is namelijk niet alleen belangrijk om ervoor te zorgen dat de overledene een eervolle uitvaart krijgt, maar ook dat er maatwerk wordt geleverd aan de familie.”
De Laatste Eer Balk staat met in totaal vier vrijwillige bodes 24/7 klaar in het geval als iemand overlijdt.
Van hen heeft steeds iemand ‘dienst’ en is dan bereikbaar via het telefoonnummer 06-21 66 49 89. ,,Dat
jildt net allinne foar de ûngefear 1.400 leden, mar ek foar elkenien út de omjouwing fan Balk dy’t mei in
ferstjerren te meitsen kriget”, zegt Cor Schotanus uit Sloten, die sinds 2010 uitvaartverzorger is. De
andere bodes van De Laatste Eer Balk zijn: Froukje Menger uit Balk, Tiete Groenhof uit Nijemirdum en Pieter
Deinum uit Oudemirdum.
De bodes volgden begin 2020 de heer Hijlke Tijsma en zijn dochter Femke op. Zij stopten omdat het met
hun reguliere werk niet meer goed was te combineren. Na een gesprek met het bestuur gaven de bodes
aan dat zij het werk als bode wel per toerbeurt wilden oppakken. ,,Dat beviel goed en dus zijn we ermee
doorgegaan”, zegt Deinum, die net als Schotanus, Groenhof en Menger ook voor andere begrafenisverenigingen werkzaam is.
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Menger begon per 2020 als bode. ,,Ik liep eerst mee om te zien of het wat voor mij was en hoe een en
ander in zijn werk gaat. Ik vind het heel eervol om te mogen doen”, zegt de bode, die daarnaast verantwoordelijk is voor aula De Cirkel in Balk, die mede door De Laatste Eer Balk tot stand kwam.

De Cirkel in Balk
,,Titte de Boer, zowel oud voorzitter van De Laatste Eer Balk, als van de cluster van uitvaartverenigingen,
was de grote initiator van de bouw van De Cirkel. Bij dit cluster- Gaasterlân-Sleat- zijn diverse uitvaartverenigingen aangesloten. De inrichting van dit gebouw was mogelijk door bijdragen van deze verenigingen en
andere stichtingen.
De bouwkosten zijn gefinancierd en gedekt door de Stichting Talma,”, zegt voorzitter Bouke van der Zee,
sinds 2013 voorzitter van De laatste Eer Balk. Samen met Froukje Boersma, Jan Schippers, Aant Kingma,
Hilde Wesselius en Sieger Falkena vormt hij het bestuur van de vereniging.
Als opbaring thuis niet mogelijk is, kunnen overledenen opgebaard worden in De Cirkel. Het regelen daarvan
wordt gedaan door een bode. Na de telefonische melding dat iemand is overleden, is een bode vervolgens
binnen een tot twee uur ter plekke.
Deinum: ,,Er wordt dan eerst besproken waar de overledene wordt opgebaard. Vervolgens zorgt de bode
ervoor, samen met ‘verzorgdames’, dat de overledene wordt gewassen en gekleed.”

Van A tot Z
,,Wij ontzorgen de familie, bij wie de emoties soms door het overlijden van links naar rechts vliegen, van A
tot Z. Dat betreft niet alleen het vervoeren van de overledene, maar ook helpen bij: opstellen en drukwerk
voor rouwadvertenties en rouwkaarten, het regelen van de kerk, de dominee, het crematorium en bijvoorbeeld aangifte doen van het overlijden bij de burgerlijke stand. Voorop staat dat een uitvaart volledig naar
de wens van de familie plaatsvindt.
,,Foar it hieren fan in grêf moatte de minsken sels ôfspraken mei de behearder fan in begraafplak meitsje.
Dat jildt ek foar it bysetten fan in urn op in begraafplak.”, zegt Schotanus.
Het ontzorgen kreeg tijdens de coronatijd nog een extra invulling. Doordat er toen minder mensen bij een
uitvaart aanwezig mochten zijn, moesten zaken worden geregeld zoals een livestream, werden advertenties daarop aangepast en kreeg de familie een link waarmee de dienst live gevolgd kon worden. Bijkomend
voordeel is dat de uitvaart op elk gewenst moment nog eens teruggekeken kan worden.
En hoewel de bodes blij zijn dat er in tegenstelling tot bijvoorbeeld het zuiden van het land relatief weinig
extra sterfgevallen waren door corona, zien zij ook dat als gevolg van de wereldwijde pandemie, blijvend
anders invulling wordt gegeven aan het afscheid.
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Menger: ,,Zoals het thuis live volgen van een uitvaart en het ter beschikking stellen van de beelden ervan
aan de familie. Dat is wel een direct en mooi uitvloeisel van de coronatijd.”

‘Geen winst maken’
Het werk dat de bodes verrichten wordt gedaan tegen kostprijs, een winstoogmerk heeft de vereniging waarvan het lidmaatschap 22 euro per jaar kost - namelijk niet. Tot 18 jaar is het lidmaatschap bovendien
gratis.
,,Wij kunnen het lidmaatschapsgeld laag houden, doordat we bij leveranciers korting proberen te krijgen.
Daarnaast willen we enkel kostendekkend werken en brengen we na een uitvaart alleen de daadwerkelijke
kosten in rekening. We doen dit vrijwilligerswerk namelijk voor de nabestaanden en niet om er geld aan te
verdienen”, zegt penningmeester Sieger Falkena van De Laatste Eer.

Over praten
Ondanks dat de begrafenisvereniging er alles aan doet om nieuwe leden te werven en het overlijden als
onderdeel van het leven bespreekbaar wil maken, merken de bodes dat er in veel gevallen niet is nagedacht over de uitvaart.
Deinum: ,,Ik ben nu dertien jaar bode en durf gerust te zeggen dat tachtig procent van de mensen waar wij
komen niet praat over hoe hun eigen uitvaart geregeld moet worden. In al die jaren heb ik slechts een keer
meegemaakt dat ik weinig hoefde te regelen. Toen moest alleen nog maar de datum van het overlijden
worden ingevuld en wanneer de begrafenis zou plaatsvinden. De rest was allemaal al geregeld.”
De bodes hopen dan ook dat niet alleen meer mensen gaan nadenken over hun eigen uitvaart, maar vanwege het belang van hulp na een overlijden ook lid worden van hun plaatselijke begrafenisvereniging. ,,We
merken namelijk hoezeer de hulp van een bode wordt gewaardeerd, die vaak de betrokken familie en de
overledene al kent. Daarnaast is het vooral heel mooi en dankbaar om mensen van dienst te mogen zijn.”
Voor meer informatie zie de website www.delaatsteeerbalk.nl.

Bron: Balkster Courant, 24-03-2022, Sjaak

.
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Islamitische en landschapsbegraafplaats Ulestraten: eeuwige rust in het groen

Op het islamitische gedeelte liggen voor opening al vier mensen begraven.

Afbeelding: Peter Schols

Walpot opent dit weekeinde een islamitische en landschapsbegraafplaats in Ulestraten.
Zowel moslims als ‘westerse’ overledenen kunnen hier eeuwige rust vinden in het groen.
„In de dood zijn we hier allemaal gelijk.”
Het werk aan het terrein aan de Langs de Gewannen, aan de rand van Ulestraten, is nog in volle gang. Hoveniers en gravers rijden af en aan om alles in ijl tempo in gereedheid te brengen. Paden en waterpartijen
worden aangelegd, velden netjes aangeharkt, paviljoententen opgericht. Uitvaartverzorger Walpot opent
dit weekeinde een nieuwe islamitische en landschapsbegraafplaats in het natuurcompensatiegebied dat
ingeklemd ligt tussen de woonkern en Aviation Valley.

Recordtempo
Vier graven zijn voor opening al in gebruik. Alle vier
op het islamitische gedeelte. De eerste ‘westerse’
begrafenis staat voor de komende dagen gepland.
Om maar te onderstrepen hoe groot de behoefte is
aan een plek als deze. Gerald Walpot, een van de beheerders, verklapt dat de nieuwe begraafplaats er in
recordtempo is gekomen. De grond is nog geen twee
maanden geleden aangekocht.

Uiteindelijk krijgen alle graven dezelfde, vlak
liggende steen om zoveel als mogelijk op te gaan
in de omgeving.
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Wat meehielp, is dat de plannen eigenlijk al kant-en-klaar waren. „De boer van wie de weilanden waren, was
al een tijd op zoek naar een nieuwe invulling. Een natuurbegraafplaats was een van zijn opties. Uiteindelijk
zag hij in dat daar toch het nodige bij komt kijken en besloot hij de grond aan ons te verkopen.”
En zo heeft Eijsden het nakijken. De begraafplaats bij Ulestraten gaat de boeken in als de eerste, échte islamitische begraafplaats van Walpot in Limburg. „Bij de gemeente Eijsden-Margraten draait de ambtelijke
molen niet zo snel. Daarom hebben we ons nu op Ulestraten gefocust. Aan ‘Eijsden’, wat eigenlijk de eerste
had moeten zijn, beginnen we zodra het werk hier klaar is. Dat zal eind dit jaar openen.”

Discussies
Dat ‘écht’ islamitisch zit ‘m in de eeuwigheid. „Volgens het islamitisch geloof moeten graven voor de eeuwigheid zijn”, legt Annemieke Schutte van de uitvaartondernemer uit. „Of eigenlijk: tot aan de dag van de
wederopstanding. Rust voor onbepaalde tijd dus eigenlijk.” Waar op veel andere islamitische begraafplaatsen kwesties als verlening van grafrechten en mogelijke ruiming op enig moment toch gaan spelen, is dat
hier niet het geval.
Het bijzondere is dat dat ook geldt voor de andere graven. „De meeste mensen kiezen voor cremeren”,
weet Schutte. „Dat is duurder en belastender voor het milieu. Maar mensen kiezen daar vooral voor om
nabestaanden niet op te zadelen met discussies over grafrechten en onderhoud en dergelijke. Terwijl ze
het liefst zouden rusten op een plek als deze, één met de natuur.”

Gecultiveerd
Schutte maakt overigens een onderscheid tussen natuurbegraafplaatsen en deze landschapsbegraafplaats. Eigenlijk simpel: dit gebied is gecultiveerd. Aarden wallen, een fruitboomgaard, een kersentuin,
bloemenweide, waterpartijen en taps, gezaaid gras. Hoewel: met ‘het beukenbosje’ heeft de begraafplaats
één veld waar mensen, daar waar een gaatje te vinden is, echt tussen de dichte, ongerepte, ruige begroeiing een plekje kunnen krijgen.

De aanleg van het landschap is in de
afrondende fase. Nu staan er nog paviljoententen. Over twee jaar staat er een
permanente aula.

Foto : Peter Schols

Zo’n anderhalve hectare van het in totaal tien hectare grote terrein is specifiek islamitisch. Maar doordat
de eeuwigheid opgaat voor alle graven, kan Schutte zich voorstellen dat er wat overloop zal ontstaan. „In
de dood zijn we hier allemaal gelijk.” De begraafplaats zal tot ver over de grens interesse wekken. Omdat
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graven voor de eeuwigheid in het westen moeilijk te vinden zijn, halen moslims soms halsbrekende toeren
uit om iemand een begrafenis te geven zoals die volgens het geloof eigenlijk moet zijn. Vaak betekent dat
in de praktijk terug naar het land van herkomst. „En als je dan weet dat overledenen volgens die traditie
ook binnen 24 uur begraven moeten worden...”

Aula
De aanleg is nog in de afwerkende fase. Een echte aula, in een permanent gebouw, zal waarschijnlijk nog
twee jaar op zich laten wachten. Toch opent de begraafplaats dit weekeinde al met open dagen op zaterdag en zondag. Beiden van 11:00 tot 16:00 uur. Extra reden om een glas te heffen: familiebedrijf Walpot
viert zaterdag het negentigjarig bestaan.

Bron: De Limburger, 24-03-2022, Sjaak.

Eindbod Cao Uitvaartbranche afgewezen
Op 20 januari jongstleden hebben de werkgevers een eindbod neergelegd voor de
nieuwe cao Uitvaartbranche. De afgelopen weken hebben de gezamenlijke vakbonden
hun leden hierover geraadpleegd en het eindbod ter stemming voorgelegd. De uitslag
is inmiddels bekend: een overgrote meerderheid van de leden heeft het eindbod integraal van de hand gewezen.

Hoe nu verder?
Wij zullen de werkgevers informeren over de uitslag van de ledenraadpleging en hen
uitnodigen opnieuw met ons in gesprek te gaan om te kijken hoe we uit deze impasse
kunnen geraken. Wordt vervolgd dus; we houden u op de hoogte!
Peter Bloemendaal, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2047 1887 / p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl
2 maart 2022.
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Kleinschalige uitvaart in trek na corona

Door de coronamaatregelen moest het aantal belangstellenden voor een uitvaart lange tijd noodgedwongen beperkt blijven, maar inmiddels lijkt een
meerderheid van de Nederlanders ook zelf voor een kleinschalige uitvaart
te willen kiezen.
Bureau Ipsos hield een representatief onderzoek onder ruim duizend 18-plussers, gehouden in opdracht van
uitvaartverzekeraar Ardanta. De deelnemers antwoordden medio februari op 36 vragen.
Circa twee derde van de ondervraagden geeft volgens de onderzoekers de voorkeur aan een kleinschalige
uitvaart met alleen directe naasten, eventueel gecombineerd met een aparte condoleancemogelijkheid of
een livestream voor overige genodigden. Een livestream wordt sowieso door een grote groep gezien als
een welkome vernieuwing. Slechts 16 procent wil het afscheid groots laten aanpakken.

Ook is er aardig wat belangstelling voor een plechtigheid in de openlucht in plaats van in een kerk of een
rouwcentrum. Meer dan een derde heeft daar wel oren naar.

Bron: Sittard-Geleen nieuws.nl (en diverse andere streekbladen), 20-03-2022, Sjaak.
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Uitvaartwensen zijn veranderd door corona

De coronapandemie heeft niet alleen het leven veranderd, maar ook onze wensen na de dood. Zo willen Nederlanders een kleinschaligere uitvaart en ook de keuze van de locatie verandert. Dat blijkt uit onderzoek
van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van uitvaartverzekeraar Ardanta.
Ardanta liet dit onderzoek uitvoeren onder 1.000 Nederlanders om te ontdekken wat de houding ten aanzien van de dood is en of en hoe dit door de coronapandemie is veranderd. Dat laatste blijkt inderdaad het
geval. Twee derde van de respondenten geeft aan dat zij het liefst een kleine uitvaart hebben met alleen de
belangrijkste mensen. Dat kan eventueel gecombineerd worden met de mogelijkheid tot condoleren of een
livestream voor anderen. Meer dan een derde geeft de voorkeur aan een uitvaart buiten in plaats van in een
kerk of rouwcentrum. Hoe deze aantallen voor de coronapandemie waren, vermeldt Ardanta niet.
Ardanta, dat deel uitmaakt van a.s.r., benadrukt dat het belangrijk is om aan de naasten te laten weten wat
de wensen zijn na de dood. Guido Horst, directeur van Ardanta, zegt: “Door de coronapandemie zijn veel mensen in de afgelopen twee jaar in aanraking gekomen met ziekte en met de dood. Dit onderzoek laat zien dat
mensen door corona meer bezig zijn met de dood, maar dit voor velen nog steeds een lastig thema is om te
bespreken. Hoewel een kwart van de mensen aangeeft meer voorbereidingen te hebben getroffen om hun
nabestaanden te ontzorgen, zien wij dat veel mensen nog onvoldoende regelen voor hun uitvaart. Terwijl het
juist belangrijk is om nu na te denken over wat er na je dood geregeld moet zijn, zodat er op het moment van
overlijden geen onduidelijkheid ontstaat.”

Campagne van SIRE
Het onderzoek van Ardanta sluit mooi aan op de campagne van SIRE, “De dood. Praat erover, niet eroverheen.” Volgens deze stichting praat ruim een derde van de mensen nooit over de dood. Mensen relativeren
het verdriet liever. SIRE hoopt met de campagne te bereiken dat de dood meer gaat leven. Volgens de stichting heeft praten over de dood waarde, het verrijkt en verbindt. Ardanta onderschrijft de noodzaak van het
praten over de dood en ziet ook dat het nog te weinig gebeurt: “Daarom willen we mensen helpen om hun
wensen uit te spreken naar elkaar. Dat doen we onder andere door middel van het speciale wensenboekje
dat door iedereen gratis kan worden besteld op onze website.”

Bron: Ardanta, Bron: Findinet, 18-03-2022, Sjaak.
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Lezing Manu Keirse ‘Woorden van herkenning – vingerafdruk van verdriet’ in Dieren

DIEREN – Op dinsdag 5 april geeft Manu Keirse een lezing ‘Woorden van herkenning –
vingerafdruk van verdriet’ om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk Dieren aan de Admiraal
Helfrichlaan 54.

“Vorig jaar gooide corona roet in onze plannen en moesten we onze afspraak met
Manu Keirse nog even voor ons uitschuiven. Maar wat zijn wij blij dat wij hem nu hebben kunnen uitnodigen voor een prachtige lezing in de Ontmoetingskerk te Dieren.”
•

Wat is rouw?

•

En hoelang duurt rouwen?

•

Wat is verdriet?

•

En wat zeg je tegen iemand met verdriet?

Eigenlijk verdient iedereen een lezing van Manu Keirse. Zijn woorden en boeken zijn bemoedigend en troostend, maar bovenal woorden van herkenning.
De lezing van Manu Keirse zal plaatsvinden dinsdag 5 april om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk Dieren, Adm.
Helfrichlaan 54. De zaal is open vanaf 19.00uur. Kosten om de lezing bij te wonen zijn €10 per persoon.
Aanmelden kan via Facebook, telefoon, email en WhatsApp:
•

Carole Roks

•

Mae Uitvaart

•

info@maeuitvaart.nl

•

06 25 14 02 66

•

Conny van de Spreng

•

Laetur Afscheid & Zorg

•

info@laetur.nl

•

06 38 42 57 12

Bron: Rheden Nieuws.nl, 14-03-2022, Sjaak.
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Rouw. Van keizerin tot corona
1 oktober t/m 3 juli 2022
Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood en met rouw te maken. Maar hoe we rouwen is door de tijd heen
veranderd. In de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’, die vanaf 1 oktober te zien is, presenteert
Museum Huis Doorn bijzondere uitingen van individuele en collectieve rouw in de afgelopen 100 jaar.

Huis Doorn hult zich in zwart
In 2021 is het 100 jaar geleden dat de voormalige keizerin Auguste Victoria in Huis Doorn overleed. Ook is
het 80 jaar geleden dat ex-keizer Wilhelm II zijn laatste adem uitblies.
In de tentoonstelling ‘Van keizerin tot corona’ gaat Museum Huis Doorn terug naar de tijd waarin het Huis in
zwart gehuld was. Rouwbloemen sieren de sterfkamers, kroonluchters zijn getooid in zwarte tule, spiegels
zijn afgedekt en de eetzaal ziet er net zo uit als na de dood van Auguste Victoria: met een kist, zwarte kleden, palmen en kandelaars.
Er is bijzondere rouwkleding te zien en rouwobjecten, zoals rouwportretten en sieraden geven de kamers
een stemmig accent. Maar tegelijkertijd zorgen zij ook voor een levendig karakter: want rouwen gebeurt
door mensen. De herinneringsplekken die Wilhelm in Huis Doorn inrichtte voor zijn overleden vrouw geven
het geheel een intieme sfeer.

Bloemenzeeën en stille tochten
Van persoonlijke rouw aan het hof slaan we een brug naar de rouw om de gevallen soldaten in de Eerste
Wereldoorlog en collectieve rouw in de afgelopen 100 jaar. In de loop van de 20ste eeuw verdwijnt persoonlijke rouw uit het straatbeeld. Met de opkomst van de moderne media is in de laatste drie decennia hier een
nieuwe vorm van publieke rouw voor in de plaats gekomen.
Hoe gaan wij om met ingrijpende gebeurtenissen zoals de Bijlmerramp of het neerstorten van MH17? En wat
vertellen de bloemenzeeën die ontstaan na het overlijden van bekende personen als Pim Fortuyn en André
Hazes over onze omgang met verdriet en rouw? Bijzondere voorwerpen die zijn achtergelaten op de gedenkplekken voor deze personen, een levensgroot beeld van Pim Fortuyn en MH17-rouwbandjes illustreren deze
nieuwe vorm van rouwen.
Speciaal voor Museum Huis Doorn ontwerpen studenten van ArtEZ, University of Design in Arnhem, hedendaagse rouwkleding die tijdens de tentoonstelling wordt geëxposeerd.

Museum Huis Doorn
Museum Huis Doorn is het ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II en Plaats van herinnering WOI.
1 oktober 2021 t/m 3 juli 2022
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur
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Website: www.huisdoorn.nl

Uitvaartzorg kun je maar een keer goed doen
Bianca Tange (44) haalde na haar studie social work ruim twee decennia voldoening uit het werken in de kinderopvang. Tegenwoordig leidt zij haar eigen
onderneming in de uitvaartbranche en draagt als uitvaartleider zorg voor een
persoonlijk afscheid. Over die bijzondere carrièreswitch zegt ze zelf: “Als uitvaartbegeleider combineer je praktische hulp met zorgzame aandacht voor mensen.
Waar nodig neem je ze bij de hand in wat er allemaal op hen af komt in een moeilijke tijd.”

Bianca ging niet over een nacht ijs. In de kinderopvang begeleidde ze de laatste tien jaar als manager teams
op locaties. “Door bezuinigingen in het werkveld kwam ik steeds verder van de werkvloer af te staan. In die
periode verloor ik verschillende dierbaren en zo kwam ik in aanraking met de uitvaartzorg. Het kwartje viel
en ik besloot de opleiding Uitvaartondernemer aan de Nationale Handelsacademie (NHA) te volgen. In 2018
startte Bianca haar onderneming Eigen Stijl Uitvaartzorg. Ze huurde de locatie aan de Logistiekweg 7 als
uitvaartcentrum. Eind vorig jaar nam ze het pand over en gaf het een sfeervolle metamorfose. Ze zet de
ontvangst- en afscheidsruimte voort onder de naam Walchers Uitvaartcentrum.

Samenwerking
In de afgelopen jaren is het aantal uitvaarten fors toegenomen. Bovendien wilde Bianca zich ook als ondernemer bezig houden met het ontwikkelen van vernieuwingen binnen de branche. “Om ook voor mezelf balans
te houden tussen het begeleiden van uitvaarten, het ondernemerschap en mijn privéleven, heb ik samenwerking gezocht met mensen die mijn visie op een persoonlijk afscheid delen en meedenken.”
Het team is uitgebreid met uitvaartleiders Sjaak de Bruijn, Anja Scheijbeler (tevens overledenenverzorger)
en ritueelbegeleider Anneke Duvekot-Bimmel. “Een overledenenverzorger geeft - desgewenst in samenspel
met nabestaanden - piëteitsvolle verzorging aan overledenen. Een ritueelbegeleider verzorgt de inhoudelijke kant van een ceremonie en ondersteunt de familie van de overledene bij het vormgeven aan een uitvaart.
De uitvaartleider brengt de uitvaart volgens de afspraken met de nabestaanden ten uitvoer. We begeleiden
de nabestaanden naar het crematorium of de begraafplaats en leiden de afscheidsdienst.”

Ontwikkeling
Samenwerking zoekt Bianca ook als het gaat om het verder uitwerken en ontwikkelen van de bedrijfsfilosofie. Zo ontwikkelde ze een ‘duurzame kistenlijn’ om een steentje bij te dragen aan een circulaire economie
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en zocht contact met verschillende recyclingbedrijven in de regio. “In alles wat ik voor mijn werk ontwikkel,
probeer ik duurzaam en betaalbaar met elkaar te verbinden. Veel mensen zijn onderverzekerd en daar worden ze vaak pas mee geconfronteerd op het meest verdrietige moment in hun leven. De recyclingbedrijven
leveren gerecycled hout aan. Met zorgorganisatie Emergis en de penitentiaire inrichting ben ik een samenwerkingsverband aangegaan voor het maken van kisten van gerecycled hout.”
Tot het werk van een uitvaartbegeleider behoort ook het voorzien in voorlichting en informatie. “We verzorgen presentaties op aanvraag. Het onderwerp staat vaker op de agenda. Wij zijn daar blij mee, want we
vangen daarmee veel onzekerheid en onwetendheid op.”

Intens contact
“Het mooie van dit beroep is het kortdurende, intense contact dat ook weer eindig is. Enkele weken na de uitvaart ronden we af met een evaluatiegesprek. Soms heb ik zelf meer tijd nodig om gebeurtenissen te laten
zakken. Bijvoorbeeld als ik bij iemand kom die ongeneeslijk ziek is en we de persoonlijke wensen bespreken.
Dan stap ik naar buiten in de wetenschap dat ik een bijzonder mens maar één keer in leven ontmoet. Zulke
gesprekken verwerk ik door een extra rondje boulevard te doen. Het is een prachtig beroep en geeft ongelooflijk veel voldoening, maar je kunt uitvaartzorg maar één keer goed doen.”

Bron: Bevelandse bode, 25-02-2021, Sjaak.

Opmerkelijke advertentie in de Volkskrant.

Ingezonden door
Edwin Relker (Twenthe).
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Uitvaartverzorgster Nicoline Hoogendoorn is in januari voor zichzelf begonnen. ,,Soms is het iets heel kleins dat je
pakt. Een woord, een gebaar... En dat
mag ook, het is helemaal niet erg als de
emotie dichtbij komt.
Foto Camile Schel straete

Van buschauffeuse naar zelfstandig uitvaartverzorgster:
Terneuzense Nicoline (52) waagt sprong in het diepe
TERNEUZEN - Het is een gemene vraag. Verkoop jezelf maar eens, Nicoline
Hoogendoorn uit Terneuzen. Daar is ze niet zo goed in, bekent ze maar meteen. En het voelt ook niet zo fijn, als je je brood verdient met begrafenissen.
Hoogendoorn (52) staat sinds begin dit jaar op eigen benen. Elf jaar deed ze in loondienst ervaring op als
uitvaartverzorgster. In januari waagde ze de stap naar zelfstandigheid, omdat ze het meer op ‘haar’ manier
wilde gaan doen. Wat die manier is? Nou, daar komt het ‘verkooppraatje’. ,,Als je een uitvaart regelt, kom je in
heel korte tijd heel dichtbij het leven van mensen. Ze vertellen vaak heel veel, ze vertrouwen je. Daar moet je
heel gepast mee omgaan. Niet alleen tot en met de uitvaart, maar ook in de nazorg. Als een uitvaart achter
de rug is, wordt de leegte pas echt gevoeld. Ook daar probeer ik met nazorg oog voor te hebben.’’
De eerste uitvaart die ze als zelfstandig ondernemer regelde zijn achter de rug; nu is het een kwestie van
op- en uitbouwen. En hoe cru dat misschien ook klinkt, het is ook altijd weer wachten op dat ene telefoontje,
dat ervoor zorgt dat je alles uit handen moet laten vallen. Hoogendoorn moet altijd paraat staan voor een
droevig bericht. Dat dit haar passie zou worden, lag niet helemaal in de lijn der verwachting. ,,Ik had eerst
administratieve baantjes en ben daarna touringcarchauffeur geworden. Ik ging met bussen vol jongeren
naar Lloret de Mar en ouderen naar Rome. Fantastisch vond ik dat. Nog steeds vind ik het fijn om te rijden,
om onderweg te zijn. Het geeft me een vrij gevoel. Maar toch heb ik nóg eens een carrièreswitch gemaakt.’’

Mijn vader zei nooit ‘nee’
Die heeft ze in dubbel opzicht te danken aan haar vader Cees Hoogendoorn. ,,Mijn vader had namelijk hele-
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maal niets met autorijden. Hij was predikant in Terneuzen. Hij had dus dikwijls met uitvaarten te maken. Ik
bracht hem dan zijn afspraken. Op de terugweg vertelde hij vaak hoe hij het aanpakte in dit soort situaties.
Dat intrigeerde mij. Een begrafenis ging bij hem voor alles. Hij zei nooit ‘nee’. Het is ook een heel belangrijke
gebeurtenis, een begrafenis. De indruk van die bijeenkomst blijft je altijd bij. Dus moet alles goed gebeuren.’’
De verhalen van haar vader leidden ertoe dat Hoogendoorn zich aanmeldde voor een opleiding tot uitvaartverzorgster. Ze bleef ondertussen nog een jaartje op de bus rijden, maar daarna stortte ze zich elf jaar geleden dan toch vol op de uitvaartbranche. Ze maakte sindsdien ontelbare begrafenissen mee. ,,En elke keer
is er wel weer iets dat je ontroert. Maar soms is het iets heel kleins dat je pakt. Een woord, een gebaar... En
dat mag ook, het is helemaal niet erg als de emotie dichtbij komt. Natuurlijk laat ik geen tranen zien, dat is
niet professioneel. Als ik het even te kwaad krijg, draai ik me heel even om.’’
Ze zou bij wijze van spreken een boek kunnen schrijven over al het lief en leed, dat haar de afgelopen jaren
in tal van Zeeuws-Vlaamse families ten deel viel. Dat doet ze natuurlijk niet, het zou niet kies zijn. ,,Maar je
maakt heel wat mee. Al bij een eerste kennismaking voel je of er spanning is. Vroeg of laat vertellen ze het
je ook. Dat die ene broer nooit over de vloer kwam, dat er ruzie is om dit of dat... Al die dingen worden in
vertrouwen verteld, dus daar doe ik verder niets mee. Behalve ze voor mijzelf als ervaring meenemen naar
volgende uitvaarten.’’
En dat zijn er als het aan Hoogendoorn, hoewel ook dát wat dubbel klinkt, nog heel wat. Ze hoopt het met
haar nieuwe, eigen uitvaartbedrijf tot haar pensioen vol te houden. ,,Hoewel, niets is zo veranderlijk als een
Nicoline, haha! Maar nee, écht. Mijn hart ligt in dit vak. Ik doe dit echt uit liefde voor mensen. Met grote dank
aan mijn vader.’’

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 16-03-2022, Sjaak.
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Wat zijn de redenen om te kiezen voor een uitvaartverzekering?
Lang niet iedereen heeft zin om al na te denken over zijn/haar uitvaart. Vooral als je nog jong bent, dan wil
je hier niet bij stilstaan. Toch is het verstandig dit wel eens te doen en dan vooral over hoe je uitvaart gefinancierd moet worden. Je wilt uiteraard niet jouw nabestaanden met een flinke schuld opzadelen na jouw
overlijden. Dit is dan ook de belangrijkste reden om een uitvaartverzekering af te sluiten.

Wat is een uitvaartverzekering?
Een uitvaartverzekering is een verzekering die je afsluit tegen de kosten van een crematie of begrafenis.
Er worden in Nederland diverse soorten uitvaartverzekeringen aangeboden. De meest bekende vormen
zijn een naturaverzekering en een kapitaalverzekering. Bij een naturaverzekering wordt er na jouw overlijden geen geld uitgekeerd om de uitvaart te regelen. Jouw uitvaart wordt door een uitvaartbedrijf geheel
verzorgd volgens het verzekerde bedrag. Dit is ook de reden dat enkele grote uitvaartondernemingen een
dergelijk verzekering aanbieden. Meestal ben je dan ook gebonden om de uitvaart door de betreffende
uitvaartonderneming te laten uitvoeren. Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden juist wel een
bedrag in handen om de uitvaart te regelen. Dit kan bij iedere uitvaartonderneming die zij wensen.

Waarom kiezen voor een uitvaartverzekering?
De belangrijkste reden om te kiezen voor het afsluiten van een uitvaartverzekering, is natuurlijk om jouw
nabestaanden te ontlasten. Door middel van een verzekering spaar jij zelf al voor jouw eigen uitvaart. Je
moet dan wel kiezen voor een uitvaartverzekering die het beste bij jou past. Maar er zijn meerdere redenen
om voor een uitvaartverzekering te kiezen.

Voor je gemoedstoestand
Het leven kan ups en downs bevatten, ook in financieel opzicht. Het is daarom wel zo fijn voor je eigen
gemoedsrust, om te weten dat jij je geen zorgen hoeft te maken over de kosten van jouw uitvaart. Je weet
immers nooit wanneer je overlijdt, maar dat het gaat gebeuren staat vast. Het is dan een prettig idee dat
als je plotsklaps zonder voorbereiding komt te overlijden, je alles al geregeld hebt. Een uitvaartverzekering
draagt dus zeker bij aan het creëren van rust en zekerheid.
Omdat sparen niets meer oplevert
Er zijn mensen die geen uitvaartverzekering afsluiten en zelf willen sparen op een spaarrekening. Daar zitten risico´s aan. Mocht je eens krap bij kas zitten, dan is het erg verleidelijk om het geld van jouw spaarrekening te gebruiken. Deze verleiding heb je niet met een uitvaartverzekering, want je kunt hier gewoonweg
niet bij. Jouw dekking voor jouw uitvaart is hiermee veel beter gegarandeerd dan met een spaarrekening.
Bovendien is de rente al jarenlang historisch laag en levert sparen niets meer op. Dat is jammer, want door
middel van rente, zou je het bedrag kunnen verhogen, zonder al te veel hoeven bij te storten. Bij een uitvaartverzekering wordt er vaak automatisch geïndexeerd en zal je premie minimaal omhoog gaan.

Fiscaal aantrekkelijk
Een uitvaartverzekering kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Over een zelf gespaard bedrag betaal je als dit behoorlijk is, vermogensbelasting en je moet dit opgeven in box 3 van je aangifte inkomstenbelasting.
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Bij een uitvaartverzekering wordt uitgegaan van een fiscaal verzekerd bedrag. Het fiscaal verzekerd bedrag behaal je meestal pas na jarenlange premiebetaling en de verzekeraar herinnert jou eraan. Bovendien
geldt er een grensbedrag. Onder deze grens hoef je niets op te geven voor je inkomstenbelasting. De kans
dat de uitvaartverzekering fiscaal belast wordt is minimaal.

Bron: RTVmeppel, 01-02-2022, Sjaak.

Wettelijke termijn lijkbezorging naar 10 werkdagen
in Leiden
23 februari 2022

De burgemeester van Leiden heeft besloten om tijdelijk af te wijken van de
wettelijke termijn voor lijkbezorging. De burgemeester heeft daartoe besloten door de drukte in de uitvaartbranche in zijn stad.
Tot 1 april is de termijn verlengd naar 10 werkdagen. De reguliere termijn is niet later dan 6 werkdagen na
overlijden. De gemeente schrijft er het volgende over:
Wegens de huidige omstandigheden lukt het de uitvaartondernemers soms niet om de begrafenis of crematie binnen de uiterlijke wettelijke termijn te regelen. Op basis van artikel 17 van de Wet op lijkbezorging kan
de burgemeester, na een arts gehoord te hebben, een nadere (i.c. langere) termijn stellen. Het is ook mogelijk dat de burgemeester voor zijn gemeente generiek tijdelijk een afwijkende termijn stelt. Daarom is middels een besluit de uiterlijke termijn voor begraving of crematie bepaald op 10 werkdagen tot 1 april 2022.

Burgemeestersbesluit - Afwijkende termijn Wet op de lijkbezorging
BB-nummer 21.008

Besluit:
1. in afwijking van artikel 16 Wet op de lijkbezorging, de uiterlijke termijn voor iedere begraving of crematie
in de periode vanaf heden tot 1 april 2022 te bepalen op tien werkdagen, conform het advies van de directeur Publieke gezondheid;
2. de plaatselijke begrafenisondernemers, begraafplaatsen en crematoria hierover te informeren.
Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Leiden op www.uitvaart-leiden.nl.
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FKB en uitvaartland!
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