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Een dierbare verliezen. Uiteindelijk

worden in korte tijd. Om u een beetje

krijgen we er allemaal mee te ma-

inzicht te geven in de vele mogelijkheden

ken. Een periode die gepaard gaat met

die er zijn om uw dierbare een mooi en

een hoop verdriet en emotie. Een tijd

waardig afscheid te kunnen geven, ligt

waarin er een hoop geregeld moet

voor u deze interessante Uitvaartbijlage.
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Haandrikman Uitvaartverzorging

‘Afscheid tijdens corona heeft ook iets moois
gebracht, voor mij echt een eyeopener’
Een bijzondere tijd, ook voor Harry Haandrikman van
Haandrikman Uitvaartverzorging uit Norg. Vijfentwintig
uitvaarten heeft hij begeleid in de coronaperiode. Lastig,
zeker. Want een afscheid in groot gezelschap was door
corona niet mogelijk. Toch zag Haandrikman mooie ontwikkelingen. Gezinnen die in heel intieme setting afscheid
namen van hun dierbare. Prachtige ceremonies waarin
herinneringen werden gedeeld, gedichten werden voorgedragen en gezongen werd zelfs. Om tenslotte gezamenlijk
de kist te sluiten.

gekregen. Uitvaarten tijdens corona zijn niet een grote ramp
gebleken, het heeft ook iets nieuws gebracht. Voor mij als
uitvaartbegeleider was het echt een eyeopener.”
Vrijgesteld
De uitvaartbranche is vrijgesteld van veel coronamaatregelen. Nu mag je binnen tot wel 100 mensen uitnodigen als
je wilt, mits de anderhalve meter afstand wordt bewaard.
“Grote groepen mogen weer. Maar je moet je afvragen of
dat wel zo leuk is. Genodigden zitten verspreid over de koffiekamer. De ‘stemmige gezelligheid’ ontbreekt. Een condoleance op anderhalve meter afstand is misschien ook niet
zoals je het in gedachten had. En ik heb al een aantal keren
meegemaakt dat een deel van de genodigden niet kwam
omdat ze het niet aandurfden. Hoe kijk je dan terug op het
afscheid? Dat is wat mensen zich moeten realiseren. Een
intiem afscheid kan ik voor velen aanraden, de beleving is
heel intens.”

Intieme setting
Corona dwong om een andere invulling te geven aan een afscheid. Een uitvaart met groot publiek was onmogelijk, begint Harry Haandrikman. “Drastische maatregelen. Gezinnen vonden het moeilijk: wie nodig je uit en wie niet? Stoot je
iemand voor het hoofd? En het betekende geen plechtigheid,
geen sprekers en geen volle aula. Hoe ga je dat dan wel invullen? Afscheid in intieme setting kwam snel ter sprake.
Enkel de partner van de overledene, de kinderen en de
kleinkinderen. ‘We maken er samen iets heel intiems van’,
stelde ik voor. In een half uur afscheid nemen van je dierbare met een ceremonie rond de kist. Ik heb zulke mooie
dingen gezien. Kinderen die een gedicht voordragen, een
lievelingsmuziekstuk van de overledene afspelen en zelfs
kleinkinderen die een lied zingen.”
Andere beleving
Het idee is zo mooi: of het nu een crematie of een begrafenis
is, je brengt echt samen vader of moeder weg, zegt Harry.
“Een totaal andere beleving dan bij een ‘standaard’ uitvaart
met vier sprekers en twee koppen koffie, waar natuurlijk ook
helemaal niets mis mee is. De familie zit niet op de voorste
rij met honderd man publiek achter zich. Doordat je in in-

EerlijkeUitvaarten.nl
Haandrikman Uitvaartverzorging is aangesloten bij EerlijkeUitvaarten.nl. Dat betekent dat je zeker bent van 100%
transparantie. Je betaalt een aannametarief als kostprijs
van de dienstverlening. Zaken als de kist, koeling, kaarten
en bloemen worden één op één doorberekend, zonder (zoals
in veel gevallen) torenhoge provisies.
Haandrikman Uitvaartverzorging, Brink 1 Norg. Telefoon:
0592 269128 of: 06 3719 3750. Harry is dag en nacht bereikbaar. www.haandrikmanuitvaartverzorging.nl.
tieme setting afscheid neemt, beleef je het heel intens. Dat
is ook wat ik terug hoor: ‘Harry, wat was dít mooi.’ Dat raakt
me. Natuurlijk, dubbel is het ook: ik kan niet bieden wat iemand in de eerste instantie misschien graag wil; een groot
afscheid. Maar ze hebben er wel iets heel moois voor terug-

Crematorium Ommeland en Stad

Rust, ruimte en tijd in crematorium Eelderwolde
EELDERWOLDE – Het crematorium ‘Ommeland en Stad’ in
Eelderwolde afficheert zich op de website als een duurzaam
crematorium met de leus: ‘Bijzonder afscheid nemen’. Gastvrijheid staat centraal. Het crematorium biedt rust, ruimte en
tijd. Dat voelt en ervaart men ook daadwerkelijk. Dat krijgen
medewerkers ook vaak terug van familieleden die bij hen afscheid van een dierbare hebben genomen: “Het voelt hier
bijna gezellig, niet alsof we in een crematorium zijn geweest.
Jullie maken waar wat je zegt!”
Bijzonder
Dat Crematorium Ommeland en Stad zeer bijzonder is, blijkt
wel. Omdat gastvrijheid en persoonlijkheid zeer hoog in het
vaandel staan, zijn de (eerste) medewerkers juist niet afkomstig uit de uitvaartbranche. Ze zijn vooral geselecteerd als
gastheer/gastvrouw om te voorkomen dat medewerkers vanuit hun ervaring in de branche zouden gaan zeggen: ‘Maar dit
hoort zó!’ ‘Ommeland en Stad’ staat vooral voor een persoonlijke uitvaart. Er is geen dichtgespijkerd protocol: alle ruimtes
kunnen (voor zover technisch mogelijk) naar eigen wens ingericht en gebruikt worden. Een ander bijzonder aspect is dat
het een particulier crematorium is en dus geen deel uitmaakt
van een grote, landelijke keten. Zij faciliteren alleen. Andere
ketens bieden ook de dienstverlening (uitvaartverzorging) en
verzekering. Anders gezegd: in feite huur je alleen het gebouw
met personeel voor een bepaalde tijd.

Tijd en ruimte
Wat die tijd betreft: extra tijd kan kosteloos gereserveerd worden. Dat betekent dat er geen volgende groep staat te wachten. “Tijd,” zo geeft Antoinette Rutgers aan, “betekent hier
niet alleen ‘op de dag zelf’, maar ook in de voorbereiding. En
zeven dagen per week ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds.”
Wat ook zeer opmerkelijk is, is dat het hele gebouw gebruikt
kan worden. Een leuke anekdote in dit geval is, dat bezoekers
na afloop wel eens hun jas zoeken. Zij verwachten dat die dan
ergens anders hangt, omdat men gewend is bij crematoria via
een andere deur naar buiten te gaan. Dat is in Eelderwolde
niet het geval: je bent de enige gebruiker, dus blijven de jassen op dezelfde plek hangen en zijn in- en uitgang hetzelfde.
‘Ruimte’ staat hier niet alleen voor de fysieke ruimte, maar
ook voor het contact met buiten. Zo is er in elke ruimte contact met de buitenwereld. Zelfs in de ovenruimte zit een groot
raam. De aula valt wat dat betreft ook op: grote raampartijen
zorgen ervoor, dat je zelfs het gevoel kan krijgen buiten te zitten. Zo heb je zicht op de grote (natuurlijke) tuin die bij het
crematorium hoort. Ook de opstelling van de aula kan zelf bepaald worden: de stoelen en banken kunnen neergezet worden zoals gewenst. En dan hebben we het nog niet eens over
de aanwezigheid van een vleugel…
In het crematorium is maar één ruimte waar nabestaanden
van meerdere overledenen elkaar kunnen tegenkomen. Dat
is bij de vier opbaarkamers. Die ruimte is voor hen via een
aparte ingang 24 uur per dag toegankelijk. Die kamers kunnen ook gebruikt worden als de plechtigheid niet in ‘Ommeland en Stad’ plaatsvindt.
Twijfel
De ruimte waar het uiteindelijk allemaal om draait in een
crematorium, is voor veel mensen echter onbekend gebied:
de ovenruimte. Zoals gezegd, zit in die ruimte ook een groot
raam. Dat is niet voor niets: als de familie dat wenst, kan zij
zelfs mee die ruimte in. Daar wordt ook veel gebruik van ge-

maakt en het wordt zeer gewaardeerd. In tegenstelling tot
wat de meeste mensen er meestal van verwachten, is het
geen ‘fabrieksruimte’. Het is een mooie ruimte, die de mogelijkheid geeft om echt op het laatste moment afscheid te
nemen. Voor sommigen maakt dat het afscheid compleet.
Respectrum Crematoria
Het crematorium maakt dus geen deel uit van een grote landelijke organisatie, maar van Respectrum Crematoria. Daar
vallen op dit moment drie lokaal ingebedde crematoria onder: in Dokkum, Hardenberg en Eelderwolde. Zij willen graag
tegemoet komen aan de wensen van mensen die nu al hun
uitvaartplechtigheid willen bespreken, aan nabestaanden en
uitvaartverzorgers. Of in de woorden van Antoinette Rutgers:
“Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal mag en kan.
Veel mensen weten nog niet, dat ze keuzevrijheid hebben. Wij
zijn er voor iedereen: of en waar je verzekerd bent en al dan
niet aangesloten bent bij een vereniging. Het maakt niet uit.”
Rondleiding
Bent u benieuwd naar ons crematorium en onze dienstverlening? Het is mogelijk om een kijkje achter de schermen
te nemen, ook als u (nog) niet te maken heeft met afscheid
nemen. Het kan heel waardevol zijn om onder niet verdrietige omstandigheden te zien en ervaren wat er allemaal kan
en mag in een crematorium én om de vragen die u heeft aan
ons te stellen.
Bron: Jan Jaap Harmens, Harmens Tekst en Redactie
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Regie op eigen dood
Sterven is vandaag de dag al
lang niet meer lijdzaam wachten op het einde, maar een woud
aan keuzes. Het liefst denken
we niet aan de dood. Maar dat
is wel nodig, want aan sterven
gaan steeds meer keuzes en
moeilijke beslissingen vooraf.
Maar laten we beginnen met het
goede nieuws: we leven nog. Dat
kan niet gezegd worden van de
naar schatting honderd miljard
mensen die voor ons zijn gestorven. Met zoveel sterfgevallen in de geschiedenis zou je
denken dat we gewend zijn geraakt aan de dood en inmiddels
wel weten hoe we hier mee om
moeten gaan. Maar nee. We
hebben geen zin in het ongemakkelijke, naargeestige gevoel
dat het onderwerp kan oproepen. Maar helaas, we ontkomen
er niet aan ons bij tijd en wijle,
zelfs lang voordat het zover is,
bezig te houden met ons levenseinde.
Want sterven is niet meer, zoals
vroeger, een kwestie van doodziek of stokoud op je bed gaan
liggen en gelaten je laatste
ademtocht afwachten. Doodgaan was al nooit makkelijk,
maar is anno 2020 (onder andere door Corona) nog veel ingewikkelder geworden. Er gaan,
zelfs al lang voordat het zover is,
heel wat dilemma’s en beslissingen aan vooraf die niet alleen
voor onszelf moeilijk zijn, maar
soms ook voor onze naasten.
Omdat we er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, is
het van groot belang kwesties
en keuzes rond de dood eens op

een rij te zetten. Zodat we er alvast over na kunnen denken. Al
is het maar voor even.
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Wie mogen lid worden?
Iedereen in de gemeente Westerkwartier mag lid worden.
Ook als u (ernstig) ziek bent.
Wij stellen geen voorwaarden
aan gezondheid, leeftijd en of
u elders verzekerd of lid bent.
U betaalt eenmalig 17,50 euro
inschrijvingskosten per persoon
en verder geen jaarlijkse contributie.
Waarom lid worden?
	Omdat u dan precies weet wie
voor u de uitvaart gaat verzorgen en wat de geschatte
kosten zijn. U kunt tijdens een
vrijblijvend en kosteloos gesprek kennis maken met de
uitvaartverzorger.
	U belt rechtstreeks met de
uitvaartverzorger in het Westerkwartier zonder tussenkomst van een Callcenter,
verzekeraar of penningmeester.
	U ontvangt dan naast de
eventuele uitkering van uw
verzekeraar ook nog eens
20% korting op het tarief ‘uitvaartverzorging’ van Uitvaartzorg Westerkwartier.
	Omdat Uitvaartzorg Westerkwartier de kosten laag kan
houden door geen marges en
provisies te hanteren op de
kist, de opbaring, het vervoer,
de bloemen, de catering etc.
Hoe kunt u uw nabestaanden
helpen?
Nadenken en beslissen over
de eigen uitvaart was vroeger
minder moeilijk dan tegen-
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woordig. Daar waar er vroeger bijna alleen vaste rituelen
en gewoonten waren, zijn er
nu alleen nog een paar wettelijke beperkingen waaraan
eenieder zich moet houden.
Voor de rest is zo’n beetje alles
denkbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor degenen
die achterblijven veel uitmaakt
bij de rouwverwerking en de acceptatie van bepaalde keuzes
en beslissingen als zij er van
tevoren met de stervende goed
over hebben kunnen praten.
Word daarom lid bij Uitvaartvereniging Westerkwartier en leg
uw laatste wensen vast in een
Wilsbeschikking bij Uitvaartzorg
Westerkwartier. De Wilsbeschikking is ook te downloaden
vanaf de website. U kunt deze

vervolgens heel gemakkelijk
printen, handmatig invullen en
bewaren bij uw belangrijke papieren.
Moet ik perse lid zijn als ik mijn
uitvaart door Uitvaartzorg Westerkwartier wil laten verzorgen?
Nee, dat is niet nodig. U kunt
ons dag en nacht bellen en wij
staan altijd voor u klaar, ook
als u geen lid bent. Wel is het
zo dat u dan de korting van 20%
misloopt. Alleen daarom al adviseren wij u om lid te worden
en uw uitvaartwensen in kaart
te brengen.
Hoe kan ik mij inschrijven en lid
worden?
U kunt bellen met het nummer
0594 - 517151, waarna wij u het

aanmeldformulier toe zullen sturen. U kunt ook online aanmelden
of het formulier ‘downloaden’ op
www.uvwesterkwartier.nl. Wilt u
hulp bij het invullen van het aanmelformulier, de Wilsbeschikking of wilt u gewoon persoonlijk
het een en ander met ons
bspreken, wij komen graag
bij u langs. Alle gesprekken
zijn overigens kosteloos en
vrijblijvend!
De uitvaartwinkel
(aan de Tolberterstraat 39 in
Leek) is op werkdagen geopend
van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor het melden van een
overlijden zijn wij dag en nacht
bereikbaar op het telefoonnummer 0594 - 517151.
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Bloum bloemen & sfeer

Bloemen zeggen soms meer dan woorden..
GROOTEGAST – Afscheid nemen. Wat de omstandigheden
ook zijn, het is zwaar en vaak niet te bevatten. Hoe zeg je
iemand voorgoed gedag, terwijl je dat helemaal niet wilt?
“Wij van Bloum bloemen & sfeer begrijpen wat zo’n moment betekent en willen u graag helpen om een zo mooi
mogelijk passend rouwstuk te verzorgen voor bij het afscheid”.
“Bloum heeft een ruime keuze uit rouwstukken. Eén daarvan
is persoonlijk rouwwerk. Dit rouwstuk kan gebaseerd worden
op de overledene. U kunt hierbij denken aan de lievelingsbloemen of lievelingskleur van de overledene, maar u kunt

ook nog dieper ingaan op de persoonlijke interesses van de
overledene. Zoals welke hobby’s oefende ze uit, welke sport
was heel belangrijk in het leven of wat deed hij/zij graag. Dit
kunnen wij allemaal verwerken in een persoonlijk rouwstuk.
Doormiddel van een persoonlijk rouwstuk creëert men een
bijzonder moment wat diegene altijd zal blijven herinneren”.
“Rouwwerk voor natuurbegraafplaats is anders dan het normale/persoonlijke rouwwerk. Hier houden wij rekening met
het feit dat het een afbreekbaar rouwstuk wordt. Dit houdt
in dat wij werken met 100% afbreekbaar duurzame biologische ondergronden en niet werken met ijzerdraad plastic en
andere materialen wat langzaam afbreekbaar is. Wilt u een
duurzaam verantwoord rouwstuk hebben, dan kunt u ook
kiezen voor dit rouwwerk. Ook hebben wij in de winkel vele
soorten bloemen die duurzaam zijn gekweekt”.
“Kinderuitvaart komt vaker voor dan u zou denken. Het verlies van een kind is bijna onbeschrijfelijk en is zelfs voor ons
iets waar we de rillingen van over het lijf krijgen. Bij onze
kinderrouwstukken houden we rekening mee met de grote
van het kistje, zodat het de juiste verhoudingen. Wij verwerken graag de emoties in het stuk, ook doormiddel van een
speciaal item, bijvoorbeeld een lievelingsknuffel, speelgoed

of een uitspraak op een lint. Ook kunt u hierbij denken aan
een speciale vorm, zoals een rouwhartje of een beertje”.
“Alle bloemstukken kunnen worden voorzien van rouwlint,
die wij zelf bedrukken. Hierdoor zijn we flexibel met de teksten en eventuele figuren die wij op een lint kunnen drukken.
Er zijn verschillende kleuren linten en teksten verkrijgbaar.
Voor een wat kleiner rouwstuk adviseren wij een smaller lint
dan bij een groot rouwstuk. Het is belangrijk dat het lint een
toegevoegde waarde heeft en niet overheerst”.
Bloum bloemen & sfeer, Hoofdstraat 107 Grootegast.
Telefoon: 0594-696085. Website: www.bloumgrootegast.nl.

Uitvaartverzorgster Akke de Haan

“Ik vind het bijzonder om dichtbij mensen te komen in een verdrietige situatie”
OPENDE – Al bijna twee jaar is Akke de Haan
actief als uitvaartverzorgster. In 2015/2016
heeft de inwoner van Opende een opleiding
gedaan voor uitvaartverzorger en inmiddels
verzorgt De Haan uitvaarten namens de Uitvaartvereniging Doezum, en eveneens als
zzp’er. “Ik ben er bijna twee jaar geleden in
gestapt en ik gaf mezelf een jaar om te kijken
hoe ik het zou doen”, vertelt De Haan. “Gelukkig bevalt het tot nu toe heel goed. Het
is een prachtig vak. Ik vind het bijzonder om
dichtbij mensen te komen in een verdrietige
situatie. Er komt veel op mensen af wanneer
er een dierbare overlijdt en ik kan dan de
familie ontzorgen door de ‘regeldingen’ uit
handen te nemen. Op deze manier kunnen
zij zich focussen op het afscheid nemen. Dat
is het allerbelangrijkste”.
Als uitvaartverzorgster komt De Haan dichtbij de mensen. In de coronatijd is dat nu echter wat lastiger. “Het is een zeer bijzondere
tijd”, laat De Haan weten. “Er zijn ook voor

het er op dit moment voor staat. Je beweegt
mee met de tijd. Alleen op deze manier komen we deze lastige periode door”, aldus De
Haan.

uitvaarten regels opgelegd, waar we ons allemaal aan moeten houden. Bij een overlijden wil iedereen afscheid nemen, terwijl dat
nu in een wat kleinere kring moet of op een
andere manier. In het begin is dat voor mensen even lastig, maar achteraf krijg ik toch
ook vaak te horen dat men het met een klei-

nere kring toch ook als heel warm en intiem
heeft ervaren. Ook in deze moeilijke tijd kan
ik samen met de nabestaanden een mooie
uitvaart regelen”. Hoewel de inwoner van
Opende het liefste heeft dat alles weer normaal is, behoudt ze ook in de huidige situatie
plezier aan het werk: “Je past je aan aan hoe

De Haan is in de uitvaartzorg begonnen bij
de Uitvaartvereniging Doezum, maar inmiddels heeft ze ook al verschillende uitvaarten
als zzp’er verzorgd. Vaak heeft de familie
geen idee hoe ze de uitvaarten organiseren.
Samen met de familie van overledenen probeert De Haan een afscheid te regelen zoveel
mogelijk naar de wensen van de overledene
en wat bij de overledene past. “Een uitvaart
is vaak een emotionele gebeurtenis, maar
samen met de nabestaanden probeer ik er
een respectvol en bewogen afscheid van te
maken”, besluit De Haan.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op met uitvaartverzorgster
Akke de Haan, Peebos 15 Opende.
Telefoon: 06-10609916.

Natuursteen Westerkwartier

Bij Natuursteen Westerkwartier staan persoonlijke wensen centraal
Kleinschalig en vertrouwd. Dat zijn
de twee woorden die Natuursteen
Westerkwartier omschrijven. Met
aandacht en tijd voor de persoonlijke
wensen ten aanzien van het gewenste monument, maakt het bedrijf in
Grootegast een monument dat op alle
fronten voldoet aan de wensen van de
klant. “Wij creëren graag samen met
de klant een monument dat bijdraagt
in het proces van rouwverwerking”,
vertelt Johan Hofman, eigenaar van
Natuursteen Westerkwartier. Natuursteen Westerkwartier staat altijd klaar
voor haar klanten: “We willen onze
klanten altijd een warm en welkom
gevoel geven. Daarom kan iedereen bij
ons langskomen voor een vrijblijvend
gesprek of om informatie in te winnen.”
Natuursteen Westerkwartier creëert
op vakkundige wijze verschillende natuursteen monumenten. “Het is vaak
een laatste stap in het rouwverwer-

kingsproces”, vertelt Hofman. “Een
monument dat met zorg is uitgekozen,
draagt bij aan een mooie plek waar
nabestaanden hun dierbare kunnen
herdenken.” Het bedrijf in Grootegast
biedt betrokken begeleiding van A tot
Z bij het verwezenlijken van een monument. Persoonlijke wensen staan
hierin centraal: “De wensen op het
gebied van steensoort, vorm en bewerking worden zorgvuldig afgestemd

en het gewenste monument wordt
daarna op deskundige wijze samengesteld.”
De keuze is reuze bij Natuursteen
Westerkwartier. Zo kan men kiezen uit
diverse steensoorten, lettertypes, gravures en accessoires: “Voor ieder persoon is er wel iets dat bij diegene past.”
Ook voor het opknappen of herstellen
van grafmonumenten bent u aan het
juiste adres bij Natuursteen Wester-

kwartier: “Soms is het een hele uitdaging om de oude hardstenen monumenten die compleet onleesbaar zijn
weer in ere te herstellen. Regelmatig
horen we dat het mooier is geworden
dan men zelf had verwacht. Dat doet
ons natuurlijk goed en geeft voor ons
aan dat we op de juiste manier ons
werk doen.”
De kleinschaligheid van zijn bedrijf ziet
Hofman als een voordeel: “Omdat wij
kleinschalig opereren, kunnen we de
klant duidelijkheid verschaffen. Dat is
wenselijk in een rouwperiode. Als klant
krijgt men dus veelal met één persoon
binnen ons bedrijf te maken. Het voordeel daarvan is dat diegene van alles
op de hoogte is en dus uitermate goed
kan meedenken met de persoonlijke
situatie van de klant.” Daardoor kan
Natuursteen Westerkwartier betrokken service op maat bieden. Het gehele proces van ontwerp tot het daadwerkelijk plaatsen van het monument

op de begraafplaats wordt in eigen
beheer uitgevoerd. “Wij zijn het aanspreekpunt en proberen de klant op
alle mogelijke manieren te ontzorgen,
zodat zij zich op hun rouwproces kunnen focussen”, laat Hofman weten.
Heeft u al nagedacht over hoe uw monument eruit moet komen te zien?
Hoe deze moet worden vormgegeven
en wat uw wensen zijn op dat gebied?
Breng gerust eens een bezoekje aan
Natuursteen Westerkwartier. De behulpzame medewerkers helpen u met
uw wensen en bieden graag een inzicht in alle mogelijkheden. U kunt tijdens openingstijden aan de Rondweg
17 in Grootegast langskomen. Hofman
raadt aan een afspraak te maken:
“Dan hebben we echt even tijd voor de
klant.” Natuursteen Westerkwartier is
te bereiken op 0594-614637.
Natuursteen Westerkwartier
Rondweg 17, 9861GK Grootegast
www.natuursteenwesterkwartier.nl
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Grijpskerk herdenkt overledenen in Dorpskerk op 1 november

“Op een waardevolle manier stilstaan bij een overledene”
met elkaar in gesprek gaan, maar
de aanwezigen kunnen ook rustig zitten of na het aansteken van
het kaarsje gelijk weer weggaan.
Niets moet”, aldus Feitsma.

De herdenkmiddag in Grijpskerk
wordt voor het tweede jaar op rij
georganiseerd vanuit de werkgroep van de kerk. “Als kerkgemeenschap willen wij alle inwoners van het dorp meer ruimte
bieden bij verlies van een naaste”,
laat Johan Feitsma, één van de
initiatiefnemers, weten. “Vorig
jaar hebben wij de herdenkmiddag zoals deze voor het eerst
georganiseerd en daar is ontzettend positief op gereageerd”. Het
initiatief van de werkgroep kwam
vorig jaar niet uit het niets. Al langere tijd wilde de kerk alle inwoners van Grijpskerk bij activiteiten
betrekken, ook op het gebied van
rouw. “Rouwverwerking is één van
de moeilijkste dingen in het leven”, laat Feitsma weten. “Binnen
de kerkgemeenschap wordt hier
veel bij stil gestaan. Echter willen
wij alle inwoners van Grijpskerk
meer ruimte bieden bij verlies.
Door deze herdenkmiddag is dat
mogelijk”. Feitsma zelf heeft ook
jarenlang in de kerk gewerkt. Zijn
mooiste momenten ervaarde hij bij
de treurigheid van het overlijden.
“Op zulke momenten sta je namelijk echt stil bij de diepste zin van
het leven. Het zijn verschrikkelijke
dingen, maar deze momenten zijn
ontzettend waardevol”.
Dat inwoners van Grijpskerk ook
behoefte hebben aan zo’n herdenkmiddag, bleek vorig jaar. In
totaal kwamen zo’n 42 ‘gevallen’
op de bijeenkomst af. “Bij deze 42
gevallen zaten ook gezinnen, dus
in totaal zal het dubbele aantal
aanwezig zijn geweest”, vertelt
Feitsma. “Niet alleen mensen
van de kerk kwamen langs, maar
ook van daarbuiten. Van iedereen
kregen we een dikke pluim voor
de organisatie. Tijdens de bijeenkomst hebben we vele verhalen
gehoord van mensen die een dierbare zijn verloren. Voor mensen
die het aangaat, is de herdenk-

Omdat ook de werkgroep van de
kerk te maken heeft met het coronavirus, worden in de Dorpskerk
de geldende coronamaatregelen
nageleefd. Hierdoor kan de bijeenkomst gewoon doorgaan. “Dit
jaar is de herdenkmiddag misschien ook wel belangrijker dan
ooit. Mensen die de afgelopen
maanden een dierbare hebben
verloren, hebben op een andere
wijze afscheid moeten nemen dan
normaal gesproken. Juist daarom
vinden wij het belangrijk dat de
herdenkmiddag door kan gaan”,
aldus Feitsma. Mensen kunnen
op 1 november via de hoofdingang
van de kerk naar binnen en via de
achterzijde van de kerk weer naar
buiten. Bij binnenkomst worden
bezoekers gevraagd om hun handen te ontsmetten en anderhalve
meter afstand te bewaren. Door
de looproute, hoeft men elkaar
niet tegen te komen.

GRIJPSKERK – Rouwverwerking is een van de moeilijkste dingen in het leven. Iedereen heeft wel eens
iemand verloren, waar hij/zij zielsveel van hield. Het is belangrijk om het overlijden van een dierbare
goed te verwerken. Iedereen doet dit echter op een andere manier. De een gaat naar het graf of naar de
kerk en de ander schrijft of praat erover. Voor rouwverwerking is niet een goed of fout. Stilstaan bij een
overlijden is echter wel altijd belangrijk en helpt bij de verwerking. Daarom wordt er op zondag 2 november een herdenkmiddag voor overledenen georganiseerd in de Dorpskerk op het Kerkplein in Grijpskerk.
middag een heel bijzonder moment. Ze kunnen op een waardevolle manier terugdenken aan een
overledene. Men kan een kaarsje

branden, stil zijn of in gesprek
gaan met een aanwezige. Mensen
kunnen tevens zo binnenlopen.
Dat maakt het tevens makkelijk
toegankelijk”.
Dit jaar is de herdenkmiddag op
zondag 1 november. Een dag voor
Allerzielen, het Katholieke feest
dat jaarlijks wordt georganiseerd.
“Dat hebben we bewust gedaan”,
laat Feitsma weten. “Allerheiligen

wordt gevierd ter nagedachtenis
aan alle heiligen en martelaren.
Wij zijn dan geen katholieke kerk,
maar uiteraard staan ook wij stil
bij overledenen”. Tussen 15:00 en
17:00 uur opent de kerk haar deuren en kan men langskomen om
een kaarsje aan te steken en het
gevoel van rouw met elkaar te delen. “Doordat meerdere mensen
samenkomen, voelen ze een gevoel van troost bij elkaar. Men kan

Gedurende de herdenkmiddag
wordt tevens zachte muziek gedraaid. Daarnaast is er een gevoel
van stilte en warmte. “Omgaan
met een stuk rouw of verdriet is
heel belangrijk”, vertelt Feitsma.
“Het delen van dit gevoel is psychisch helend. Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen in stilte
binnenkomen en een kaarsje aansteken in een grote bak zand. Wat
ze daarna doen, dat is aan hunzelf.
Het is een prachtige manier van
herdenken, gedenken en waarderen. Wat duidelijk moet zijn, is
dat de activiteit niets Christelijks
is. Het wordt toevallig in de kerk
gehouden, omdat de oude locatie
prachtig is voor een activiteit zoals
deze. Kerkgangers die willen komen, zijn uiteraard ook van harte
welkom”.
Mensen die graag een kaarsje willen aansteken voor een overleden
dierbare, kunnen zondag 1 november tussen 15:00 en 17:00 uur
terecht in de Dorpskerk aan het
Kerkplein te Grijpskerk.

Allerzielen Lutjegast gaat niet door
LUTJEGAST – Jaarlijks vindt ook in Lutjegast altijd een
bijeenkomst plaats voor de overledenen, in het kader
van ‘Allerzielen’. Zo werd vorig jaar nog een prachtige
en ontroerende herdenkingswandeling georganiseerd,
die toen gepland stond op de eerste zaterdag van de
maand november. Een traditie, die dit jaar helaas niet
door kan gaan. “In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat de bijeenkomst voor ‘Allerzielen’ in Lutjegast
dit jaar niet door”, laat de Stichting SBBL weten. “De
ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn hier de directe oorzaak van”.
Het zal ongetwijfeld dit jaar een groot gemis zijn in
Lutjegast, juist in een tijd waarin herdenken, gedenken en waarderen juist extra belangrijk is. Normaal
gesproken komen er zo’n zeventig tot tachtig mensen
op de bijeenkomst af, die gezamenlijk hun overleden
dierbaren herdenken. Het is jaarlijks een warme aan-

gelegenheid die passend wordt afgesloten met warme
chocolademelk, een koekje en een goed gesprek. In
verband met het oplaaien van het coronavirus en de
verscherpte coronamaatregelen is het organiseren van
de bijeenkomst dit jaar onverantwoord voor SBBL.
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Traditionele en eigentijdse
grafmonumenten van Steenhouwerij Krul
Voor gedenkstenen en grafmonumenten
moet u bij Steenhouwerij Krul in Peize
zijn. Al bijna zestig jaar is dit familiebedrijf gespecialiseerd in het maken van
grafstenen van een hoge kwaliteit. Hierbij staan de wensen en behoeften van de
klanten centraal. Naast de traditionele
grafstenen zijn er ook eigentijdse monumenten mogelijk. Hierin zijn combinaties
met glas of andere materialen zeker mogelijk.
Het bedrijf vervaardigd de grafstenen in een
eigen werkplaats. Dit wordt gedaan door
eigen medewerkers. Dit zijn vakmensen
met veel ervaring in het vervaardigen van
grafstenen. Ook het plaatsen op de begraafplaats is een belangrijk aspect waar veel zorg
aan word besteed. Een goede fundering is
erg belangrijk. Maar al te vaak staan grafmonumenten scheef of gaan gedeeltelijk kapot
omdat er geen goede fundering is gemaakt.
Deze buitenwerkzaamheden dienen daarom zorgvuldig te worden uitgevoerd.
Klanten worden bij Steenhouwerij Krul altijd goed geadviseerd over de keuze van
een grafmonument. Daarbij staat het bedrijf
garant dat een gedenksteen lang goed en
mooi blijft. Deze garantie kunnen zij geven
door hun jarenlange ervaring. Kwaliteit, be-

trokkenheid en degelijkheid staan dan ook
bij het bedrijf bovenaan.
Met een grafmonument heeft u als klant een
duurzame en waardevolle herinnering aan
uw dierbare. Door middel van een grafmonument kan men altijd iemand blijven herinneren op speciale dagen of wanneer men
behoefte heeft om iemand op te zoeken.
Steenhouwerij Krul beschikt over een toonzaal waar de grafmonumenten te bezichtigen zijn. Hier kunt u inspiratie opdoen en
vragen om advies. De klant staat bij Steenhouwerij Krul centraal, zeker tijdens deze
voor u moeilijke periode. Bent u op de website een grafmonument, of wellicht meerdere grafmonumenten tegengekomen die
uw interesse hebben opgewekt? Dan nodigt
het bedrijf u graag uit voor een persoonlijk
gesprek om gezamenlijk tot de juiste keuze
te komen. Geheel vrijblijvend kunnen zij u
adviseren in deze voor u mogelijk moeilijke
beslissing.
Steenhouwerij Krul is gevestigd aan De
Westerd 19a te Peize en bereikbaar via 0505032810. Website: (www.steenhouwerijkrul.nl en Email: info@steenhouwerij-krul.nl.

ALLE RUIMTE BIJ DE BOSKAMP
Bij Rouwcentrum & Crematorium
De Boskamp - gelegen in de
bosrijke omgeving van Assen staat de dienstverlening op
het hoogste niveau.
Alles onder één dak
Wij nemen alle tijd en bieden alle
mogelijkheden voor een mooi
afscheid. Van een opbaring - waarbij

familie en vrienden in een eigen
afscheidskamer op elk moment van
de dag afscheid kunnen nemen tot een plechtigheid naar wens
in één van onze prachtige aula’s.
Waar wij voor staan? Een afscheid
tot in de puntjes verzorgen, en
daar doen we alles aan. Wij nemen
de zorg graag uit handen en ondersteunen en adviseren waar nodig.

ROUWCENTRUM
& CREMATORIUM
DE BOSKAMP

Vrije keuze
Wist u dat u volledig vrij bent
in uw keuze? U kunt dus altijd
kiezen voor de ervaring en
dienstverlening van de Boskamp,
ongeacht uw woonplaats of
verzekering.
Neem voor meer informatie
gerust contact met ons op,
wij helpen u graag.

Boskamp 5
9405 NN Assen
T 0592 - 39 03 30
E info@boskamp.nl
www.boskamp.nl

Facebook “f ” Logo
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Natuurbegraafplaats De Velden

Eeuwige rust op het idyllische landgoed in de bossen van Zuidvelde
Natuurbegraafplaats De Velden is prachtig, eeuwenoud natuurgebied dat sinds vorig jaar mogelijkheden biedt om overledenen te
begraven. Op het zeven hectare grote terrein mag je zelf een plekje
uitzoeken waar je eeuwig kunt rusten. Voor nabestaanden een fijne
plek die altijd toegankelijk is, van zonsopgang tot zonsondergang.
De unieke, rustige omgeving met specifieke flora en fauna nodigt
uit tot bezinning. Wie zeker wil zijn van een plekje, moet erbij zijn.
Sinds de opening van De Velden gaat het hard met de reserveringen, vertelt Sytske Haveman die samen met haar partner Hans
Tonckens op het landgoed woont en werkt.
Een rustplaats te midden van de bossen en velden waar je eeuwig
kunt blijven liggen. Steeds vaker kiezen mensen voor deze vorm
van begraven. Er ontstaat een samensmelting van mens en natuur
en daarmee is de cirkel is rond. Dat kan op het idyllische landgoed
van de familie Tonckens in Zuidvelde. De begraafplaats maakt deel
uit van een oud landgoed dat nog door de oorspronkelijke familie
wordt beheerd. “Mensen kunnen kiezen uit een brinkgraf, een bosgraf of een grafheuvel”, vertelt Systke die ook rondleidingen op het
landgoed verzorgt. “De oude grafheuvels op het landgoed waren
voor ons de inspiratie om nieuwe te maken. Mensen kunnen kiezen uit een eenpersoons graf, tweepersoons graf of een grafheuvel
voor een familie van bijvoorbeeld zes personen. Eigenlijk is alles
mogelijk. Ieder grafrecht wordt uitgegeven op een perceel van 25
vierkante meter.” De Brinkgraven liggen op het Schoolveld, de

gedenkteken. Na het begraven wordt de plek ingemeten door een
landmeter. Dat gebeurt op drie centimeter nauwkeurig. Die coördinaten worden doorgegeven aan de nabestaanden. Zo is het graf
via de gps altijd terug te vinden”, legt Sytske uit.
Kinderbos
Natuurbegraafplaats De Velden heeft een licht stuk bos aan de
kop van het Schoolveld ingericht met plaatsen voor kinderen. De
plaatsen in het kinderbos hebben, net als alle andere plekken op
de begraafplaats, eeuwige grafrust en zijn wat grootte betreft de
helft van een reguliere plek.

plek waar vroeger de school van Westervelde en Zuidvelde stond.
Het Schoolveld is aangeplant met eiken. De Bosgraven liggen aan
weerskanten van het Schoolveld en in het Vlasveen. Wie voor een
plek op de Grafheuvels kiest, mag er zelf een boom planten. “Het
moet wel een boom zijn die in het landschap past.”
Gedenktekens
De graven kunnen worden voorzien van een plaquette van hout dat
afkomstig is van het landgoed. “Daarin kunnen we de naam van de
overledene in graveren. Desgewenst behandelen we het bord met
een beschermende olie. Is het vergaan, dan komt er geen nieuw

Rondleiding
Een plek, ongeacht waar op de begraafplaats, kost eenmalig
4.000 euro. Behalve de delfkosten komen er geen andere kosten meer bij. Is de factuur betaald, dan ontvang je een officiële
akte waar mee je het eeuwige recht hebt om daar te liggen. Op
Natuurbegraafplaats De Velden is plaats voor 1800 graven. Wie
graag meer wil weten over de mogelijkheden en het landgoed
wil bezoeken, kan contact opnemen met Sytske voor een rondleiding. Ze is te bereiken op 06-15360241. Een mail sturen kan
ook: natuurbegraafplaatsdevelden@gmail.com Bezoekadres:
Tonckensstraatje (inrit tegenover Asserstraat 75) Zuidvelde.
Website: www.natuurbegraafplaatsdevelden.nl.

Het moment dat afscheid nemen onvermijdelijk is
Uitvaartzorg Boerhaave helpt u graag

Schrijf je in bij Uitvaartzorg Boerhaave voor een
tegemoetkoming van €200 bij een uitvaart verzorgd door ons

050 - 5255980

info@uitvaart-groningen.nl

MW Notariaat

Je gedragen als erfgenaam
In de moeilijke periode na een
overlijden moet erg veel geregeld
worden: de uitvaart, het opzeggen van abonnementen van de
overledene, het betalen van de
nog openstaande rekeningen van
de overledene, het opruimen van
de inboedel.
Nabestaanden willen dit vaak allemaal zo snel mogelijk regelen.
Toch moet je oppassen met dit
snelle handelen!
De wet kent de regel dat een erfgenaam een erfenis ‘stilzwijgend’
accepteert door zich als erfgenaam te gedragen. Dit betekent
dat uit je gedragingen blijkt dat je
je als erfgenaam beschouwt. Het
gaat om handelingen die nadelig
kunnen zijn voor schuldeisers van
de overledene. Dit zijn bijvoorbeeld het verkopen van bezittingen van de overledene, het verde-

len van de inboedel of het betalen
van nota’s van de overledene.
Heb je je gedragen als erfgenaam,

dan zegt de wet dat je de erfenis
zuiver hebt aanvaard. Mocht later
blijken dat de overledene meer

schulden had dan bezittingen,
dan moet je die schulden zelf betalen met je eigen geld.

Wil je voorkomen dat je de schulden van de overledene moet betalen, dan moet je de erfenis beneficiair aanvaarden. Hiervoor moet
je eerst een verklaring afleggen
bij de rechtbank. De notaris kan
hierbij helpen.
Ook kun je een erfenis weigeren.
In dat geval moet bij de rechtbank
een verklaring tot verwerping
worden afgelegd.
Wil je een erfenis niet (onvoorwaardelijk) accepteren, dan moet
je dus voorzichtig zijn dat je je
niet meteen als erfgenaam gedraagt. Anders heb je onbewust
de erfenis geaccepteerd en is het
niet meer mogelijk de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.
De notaris vertelt u graag meer
over hoe te handelen na het overlijden van een naaste.

