
We staan stil met z’n allen, 
maar stilstaan met z’n allen 
voelt niet als alleen
Wanneer je een dierbare verliest, lijkt jouw wereld stil te staan 
terwijl de wereld om je heen doorgaat. Nu staat bijna de 
wereld stil, om alles wat niet meer mag en kan. Er is afstand 
en we houden afstand. Niet dichtbij zijn in mooie, gezellige 
momenten, maar ook niet in hele verdrietige momenten. 

Dat wat je lief is
Ik mijmer om wat me raakt, hoe het verder moet, wat wij 
kunnen doen? Gewoon om te zorgen dat wij iedereen een 
afscheid kunnen blijven geven wat eer doet aan het leven 
van iemand die je dierbaar is. Dat nabestaanden gesteund 
worden door iedereen die hen lief is.

Geruststelling
Opgelucht zijn we dat we niet terug gaan naar 30 personen 
zoals in maart en april. Het zal niet meer gebeuren, ook niet
wanneer we in een totale lockdown gaan. Dit is vastgelegd 
in de routekaart van de Rijksoverheid. Bij een uitvaart mogen 
100 personen komen, mits aan de coronamaatregelen kan 
worden voldaan. En wat een geruststelling dat we in Cuijk in 
ons crematorium 100 genodigden kunnen ontvangen en
in Boxmeer en Gennep 75. Ook om na de dienst troost te 
geven en herinneringen te delen, het informeel samenzijn 
onder het genot van koffie, thee, ‘n broodje, hapje of drankje 
behoort tot de mogelijkheid.

Perspectief
Ten opzichte van de eerste golf zien we een verschil. Nu is 
vaak ook de directe omgeving besmet: Partners, kinderen
en kleinkinderen. Je mag ze niet ontvangen. Ook hier wordt 
soepeler mee omgegaan, gelukkig! Er is de mogelijkheid om 
uitstel aan te vragen om de uitvaart later te laten plaatsvinden 
zodat kinderen wel bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. 
Dit is uiteraard niet oneindig, maar biedt wel perspectief.

Aandacht en tijd
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. 
De massaliteit en onpersoonlijkheid van de meeste crematoria 
doen daar vaak weinig recht aan. 
Bij Buitenplaats Zevenhutten ons kleinschalig crematorium 
bieden we een omgeving waar ruimte is voor persoonlijke 
aandacht en respect, waar tijdsdruk geen rol speelt.
Het crematorium van Buitenplaats Zevenhutten is voor alle
inwoners van de regio toegankelijk; ongeacht of en waar je
verzekerd bent.

COLUMN

T Dag en nacht 
0485 52 11 11
E info@schrijen.com   
schrijen.com

Kiest u voor crematorium 
Zevenhutten dan verzorgt Schrijen 
afscheid en herinnering de uitvaart.

Samenkomst- en 
opbaarmogelijkheden in
Boxmeer - Gennep - Cuijk

Kantooradres
Hollesteeg 1a, 
5831 TH Boxmeer


