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Opbaren

Catering voor thuis
Wanneer u graag in een vertrouwde sfeer
afscheid wilt nemen van uw dierbare, dan kunt
u dat bijvoorbeeld doen vanuit het huis van de
overledene, de tuin of een andere bijzondere
plaats. Voor een natje en een droogje kunnen de
Haarlemmers Eef en Lien zorgen. Zij cateren grote
partijen, maar verzorgen ook heel graag kleine
bijeenkomsten. Ze nemen alles mee, van koffie,
vruchtensappen, taart, belegde broodjes tot servies
(www.eefenlien.nl).

Als een dierbare is overleden is een van de eerste vragen aan de nabestaanden
of er een wens is de overledene op te baren. Het kan prettig zijn om een
naaste nog bij je te houden om in alle rust afscheid te
nemen. Het kan veel troost bieden om iemand nog
even te zien, ervaren Elise Alders en Martine Klumper
van Hart & Ziel Uitvaarten. Elise: “Door een overledene
op te baren is er gelegenheid om langzaam van iemand
afscheid te nemen, je hebt een paar dagen voordat het
definitief is om iemand niet meer te zien of aan te raken.
We merken dat bij nabestaanden in die tijd het besef
groeit, dat iemand niet meer terugkomt.”
Opbaren kan op verschillende manieren. Naast een
opbaring buitenshuis, in een uitvaartcentrum, wordt
er steeds vaker gekozen voor opbaren in huis.
Martine: “Bij opbaren denken veel mensen aan een
ijzige, ratelende koeling. Het lichaam van de overledene wordt koud gehouden
door een elektrische koeling, zodat de overledene vaak tot aan de dag van
de uitvaart thuis kan blijven. Een meer natuurlijke methode is opbaren op
graszoden. Hierbij komt koeling tot stand door graszoden die onder een kist
worden geplaatst en besprenkeld worden met rozemarijn en kwarts. Een
antroposofische methode, men gelooft dat zo de ziel van de overledene beter
geholpen wordt om het lichaam te verlaten.”
Elise: “Sinds 2010 is in Nederland thanatopraxie mogelijk, een lichte vorm van
balseming. Bij een opbaring is er dan geen koeling nodig. De overledene krijgt
veelal ook weer zijn natuurlijke kleur terug en voelt niet koud aan. De werking
houdt circa een week stand.” Martine: “Als er voor opbaring wordt gekozen,
horen we altijd dat het fijn is om iemand nog te kunnen zien en dat het lijkt of
de rust is teruggekeerd. Dit biedt troost, zeker wanneer iemand ernstig ziek is
geweest en veel pijn had.”
Hart & Ziel Uitvaarten | (023) 820 0920
www.hartenzieluitvaarten.nl

Westerveld
Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag in december wordt
Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag
steken mensen over de hele wereld om
19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis
aan overleden kinderen. De wereld wordt
zo, al is het voor korte duur, (letterlijk) wat
lichter voor mensen die een kind verloren
hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet
alleen bent met je verdriet.
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Op Begraafplaats & Crematorium
Westerveld ligt ook de monumentale Villa Westerveld uit 1866. In
deze oudste villa van de gemeente
Velsen zijn op de begane grond
twee intieme, sfeervolle rouwen opbaarkamers: de Mimosasuite en de kleinere Lavendel-suite.
Familie en nabestaanden kunnen
er op hun eigen manier en in hun
eigen tempo afscheid nemen van
de overledene. Er kan een wake
plaatsvinden of een condoleance
in kleine kring. Kijk voor meer
informatie op www.bc-westerveld.nl.

