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Martin
Hendericks
Meer mogelijkheden vanaf 1 juli.
Hoewel er geen max verbonden
is aan het mensen dat aanwezig
mag zijn bij een uitvaartplechtigheid, moet wel rekening worden
gehouden met 1,5 m. afstand.
Net als iedere uitvaartlocatie
moesten wij in het Uitvaarthuis
ook gaan puzzelen.
Na diverse opstellingen komen
wij uit op ca. 50 pers.

Naaste

familie mag bij elkaar zitten, mits
niemand

coronaverschijnselen

heeft. Wij vragen de familie om
een gastenlijst te maken van
genodigden die welkom zijn bij
het afscheid en reserveren per
gezin

plaatsen.

Tussen

de

stoelen plaatsen wij tafels zodat
de aula niet zo leeg en afstandelijk oogt. De opstelling van de
aula varieert naar gelang het
aantal personen. Voor aanvang
van het afscheid nodigen wij de
genodigden op naam uit om
plaats te nemen.
Er is weer catering mogelijk.
Désirée heeft hier een creatieve
coronaproof oplossing voor bedacht: Een bakje troost.
Afhankelijk van de cateringwensen, krijgt iedere gast een
bakje met wat lekkers. Dit kan
zoet of hartig zijn.
De laatste maanden is er wezenlijk iets veranderd in de uitvaartbranche. In het begin was het
extra triest dat maar een beperkt
aantal

genodigden

mocht

komen. Voor sommige families
was het soms moeilijk te verteren
dat zo weinig mogelijk was. Toch
heeft de afgelopen periode ons
geleerd dat ceremonies en uitvaarten

met

intieme

gezel-

schappen ook erg indrukwekkend en bijzonder kunnen zijn.
De intieme setting, het écht in
eigen kring samenzijn, maakt het
persoonlijker en daardoor voor
menigeen vele malen waardevoller dan een dienst met veel
meer mensen. Wat betreft het
condoleren: er zijn nabestaanden die het juist niet erg vinden
om geen hand te geven of
omhelst te worden met het
gesnotter van

de ander.

De

enkeling waarbij je het wel mist,
geef je (nadat je het hebt gevraagd) snel een knuffel als
niemand kijkt (Ssssst).
Ik ben benieuwd wat na de
coronaperiode zal beklijven van
de kentering in de wijze waarop
we de laatste maanden afscheid hebben genomen. Zoals
het vroeger ging is niet meer
vanzelfsprekend, maar dat biedt
weer nieuwe mogelijkheden voor
creatieve initiatieven.
Lieve mensen, we mogen wat
meer maar het virus is nog onder
ons. Let op uzelf en uw naasten.
#BlijfThuis #SamenSterk #DoesLief

