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Laatste verzorging en opbaren thuis 

De familie mag meehelpen met de laatste verzorging. Onze medewerkers van de verzorging 

zullen beschermende kleding dragen. Thuis opbaring is mogelijk.  

 

Per 1 juli mogen er een onbeperkt aantal gasten bij een condoleance en uitvaartdienst aan-

wezig zijn. Gezien de inachtneming van de 1,5 meter afstand, is het per locatie verschillend 

hoeveel genodigden aanwezig mogen zijn bij het afscheid. Bij veel crematoria en kerken mogen 

gezinsleden bij elkaar zitten. In Uitvaarthuis Vianen zijn er ca. 50 personen welkom. Wij ontvangen 

graag een lijst van genodigden met familienamen of anders het aantal personen uit één 

huishouden zodat wij voor hen plaatsen naast elkaar kunnen reserveren. Als wij namen 

ontvangen, leggen wij naambordjes op de stoelen anders ligt er op een rij stoelen een bordje 

met het aantal zitplaatsen. Voor aanvang van de dienst zullen wij de naaste familie informeren 

waar te zitten. Als de naaste familieleden tijdens de uitvaartdienst de kist willen binnenbrengen, 

zullen wij de genodigden als eerste -per huishouden- uitnodigen plaats te nemen en hen naar 

hun zitplaats begeleiden. U mag dit als uitvaartverzorger ook doen. 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 te verwachte personen.  

Drive-In condoleance bij Uitvaarthuis Vianen 

Een bizarre tijd als deze Corona-periode vraagt om aanpassingen. Daarom heeft MH Uitvaart-

verzorging samen met Uitvaarthuis Vianen een Drive-In condoleance mogelijk gemaakt. Bij een 

Drive-In condoleance komt de overledene in de kist (eventueel met kleine kring van naasten) 

onder de speciaal ingerichte luifel aan de voorzijde van het Uitvaarthuis te staan. Genodigden 

rijden dan met hun eigen auto (zonder uit te stappen) langs de kist om op deze wijze persoonlijk 

afscheid te nemen. Met een hand op het hart kan dan, weliswaar op gepaste afstand, 

medeleven worden getoond aan de familie.  

 

Catering 

Catering is weer mogelijk. Afhankelijk van de locatie zal worden besproken wat de mogelijk-

heden zijn. In Uitvaarthuis Vianen zullen wij voor de naasten familie de consumpties uitserveren, 

afhankelijk van het aantal overige genodigden kunnen zij of een drankje bij het buffet halen of 

wij serveren dit uit. Cake en broodjes zullen per stuk worden verpakt en in een zakje worden 

gestoken. Bij bitter- en borrelgarnituur zal per persoon een mix in een (troost)schaaltje worden 

gedaan. Koeken en bonbons zijn eveneens verpakt.  

Condoleancemappen 

Uit het oogpunt van de huidige hygiënemaatregelen gebruiken wij geen condoleanceregisters. 

Een alternatief is een condoleancekaartje met de rouwkaart meesturen. 

Genodigden kunnen deze bij aankomst in het Uitvaarthuis in een mand of box deponeren.  

 

 

• Wij schudden geen handen, er zijn alternatieven voor condoleren  

• Wij wassen/desinfecteren regelmatig onze handen  

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg in een afvalbak 

• Houd ten minste 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar 

• Meldt ons als iemand koorts heeft (vanaf 38,0 graden Celsius) of verkoudheidsklachten  

 
. 

 

Algemene maatregelen 

 

In het belang van uw en onze gezondheid kunnen verzoeken wij ons te melden als het 

overlijden ten gevolge van corona is en (mogelijk) ook andere familieleden zijn besmet. 

Samen met onze uitverzorger zal er overleg zijn waar de uitvaartwensen worden besproken, 

bijv. in Uitvaarthuis Vianen met een maximaal 4 familieleden.  

 

Aantal genodigden 

 


