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zIngeving

Hedendaags ritueel
Steeds vaker willen nabestaanden het afscheidsritueel
zelf vormgeven, vanuit een eigen levens- en
zienswijze. Met MomenTaal kan dat; samen met
nabestaanden zoeken zij naar de waarden die er voor
de overledene en de mensen die achter blijven toe
doen. Zo wordt er gezocht naar een zinvol afscheid,
in woorden of in een ritueel (MomenTaal).

De sprekers zijn, samen met de gekozen muziekstukken, vaak bepalend voor
de invulling van een uitvaart. Hoe een uitvaart wordt vormgegeven is aan
verandering onderhevig, constateren Elise Alders
en Martine Klumper van hart & ziel uitvaarten.
Martine: “Traditioneel werd de dienst, ceremonie
of plechtigheid meestal in een kerk of traditionele
ruimte gehouden. Dat wordt steeds minder,
waardoor er tijdens de uitvaart meer ruimte
is voor bijdragen van nabestaanden.” Religie en
zingeving blijven toch een terugkerend element.
Elise: “Nabestaanden hebben vaak behoefte aan
een ritueel. Soms wordt er dan teruggegrepen
naar bekende gebruiken die van huis uit vertrouwd
zijn. Of de afscheidsdienst wordt geleid door een
voorganger, soms verbonden aan een religie, maar
dat hoeft niet. Er zijn ook andere professionele
sprekers die heel goed in staat zijn om iemands
levensverhaal op een persoonlijke manier te brengen. Wij informeren de
familie hierover en helpen met zoeken naar een passend persoon, indien de
familie dit wenst. Daarnaast stimuleren we nabestaanden om zelf een rol in
de afscheidsceremonie te nemen. Bijvoorbeeld door te spreken of de diverse
muziekstukken aan te kondigen. Dat maakt een uitvaart persoonlijker en brengt
de aanwezigen dichter bij de overledene.” Martine: “Ook aan de muziekkeuze
kunnen diverse invullingen worden gegeven. Wij adviseren mensen te kijken naar
muziek waar iemand écht van hield. Je hoeft een nummer niet te kiezen omdat
het over afscheid gaat. Zodra een lied herkenbaar bij een persoon hoort, roept
dat vanzelf herinneringen op, ook al lijkt het nummer niet meteen geschikt. Juist
die herkenbaarheid kan een enorme steun zijn tijdens een uitvaart.”
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Kunstige
herinnering
Een mooi vormgegeven collage kan een goede
herinnering aan een overledene zijn. Met eigen
foto’s en templates van EasyCollage stelt u
eenvoudig een collage samen. Er hoeft geen
software te worden gedownload en na een
paar dagen wordt het kunstwerk thuisbezorgd
(EasyCollage).
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Persoonlijke noot
Dennis Kivit zingt, onder andere, op uitvaarten. Hij beschikt
over een groot repertoire, maar kan ook een favoriet nummer
ten gehore brengen onder begeleiding van zijn gitaar. Een
bijzondere en intieme manier om de afscheidsceremonie vorm
te geven (www.dezanger.nl).

