
Uitvaartverzorging Respect
November heeft zijn eigen sfeer; 
het einde van de herfst en het begin 
van de winter. Donkere dagen en 
feestdagen in het vooruitzicht.  

Berna, Annemieke en Joke van 
uitvaartverzorging Respect staan ook 
stil bij gemis ná een uitvaart. 
Wij willen iedereen bedanken voor het 
vertrouwen, dat wij een stukje naast u 
mochten lopen om u te begeleiden bij 
het afscheid van uw dierbare. 
Wij voelen ons verbonden met alle 
nabestaanden die we mochten 
begeleiden en wensen hen dat 
de mooie herinneringen aan hun 

dierbaren een lichtpuntje kunnen 
zijn in deze donkere dagen. In de 
december maand is geen mens zó 
aanwezig als de degene die wordt 
gemist. 

Berna vertelt over een uitvaart die zij 
heeft mogen begeleiden en waar zij 
nog regelmatig aan terug moet denken.
“Het was de uitvaart van een jong 
meisje. Haar overlijden heeft een 
enorme impact op het gezin, de familie 
en de naaste omgeving. Deze week 
van afscheid heeft op mij veel indruk 
gemaakt. Enerzijds ben je dankbaar 
dat je iets mag en kan betekenen, 

anderzijds heb je te maken met je 
eigen gevoelens en emoties.”
Een uitvaart waar kinderen bij zijn 
betrokken geeft altijd een extra 
dimensie, maar een uitvaart vóór 
een kind verzorgen is een heel ander 
aspect en voelt niet acceptabel, zo 
vertelt Berna. “Kinderen bij de uitvaart 
betrekken vind ik een uitdaging, zo 
herinner ik mij op een stralende 
zomerse dag de uitvaart van een opa. 
Het gezin had de wens in besloten 
kring vader, opa naar zijn laatste 
rustplaats te begeleiden. De wens van 

de nabestaanden staat altijd voorop 
en hier wil ik zoveel als mogelijk aan 
voldoen. De kinderen werden altijd 
door opa verwend met snoepjes en 
koekjes. Zo ontstond het idee om op 
de begraafplaats naast het graf van 
opa, het verhaaltje voor te lezen van 
Woezel en Pip; Dag lief muisje. Voor de 
kinderen was er limonade en koekjes. 
Op deze manier was het begraven 
van opa minder beladen en hebben 
we de dood bespreekbaar gemaakt. 
De kinderen zullen dit nooit meer 
vergeten.”


