Begraven of
cremeren
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een
overlijden. Het is een gevoelig onderwerp omdat dit
het wezen van ons bestaan raakt. De Griekse wijsgeer
Pericles schreef: ‘De mate van beschaving van een
volk valt af te lezen aan de wijze waarop men zijn
doden bezorgt’.
Vanaf het moment dat een uitvaart aan de orde komt, zijn
er vaak meer vragen dan antwoorden. De eerste beslissing die
u moet nemen is of u voor een begrafenis of crematie kiest. Graag helpen we u
op weg bij het maken van de juiste keuzes.
Om over na te denken bij een begrafenis
Bij een begrafenis is er voor langere tijd een tastbare gedenkplek in de vorm van een
graf. Het gevoel dat het lichaam van de overledene nog ergens is en dat deze plek
bezocht kan worden, kan de nabestaanden troost bieden.
Iets om rekening mee te houden bij begraven is de keuze tussen een algemeen of
particulier graf. Een algemeen graf heeft een gebruikstermijn van 15 jaar. Deze termijn
kan niet verlengd worden. Bij de uitgiftetermijn van een particulier graf heeft u de
keuze voor een termijn van 10, 25 en 35 jaar. Deze termijn kan steeds verlengd worden.
Helaas realiseren nabestaanden zich vaak pas achteraf hoe snel de termijn voorbij is.
Belangrijk dus om goed over het soort graf na te denken.
Om over na te denken bij een crematie
Het is goed om u te realiseren dat een crematie onomkeerbaar is. U kunt een tastbare
gedenkplek creëren, maar het lichaam van de overledene is vergaan tot as. Met de as
is veel mogelijk. Een urn met de as kan in een urnenmuur geplaatst, in een (urnen-)graf
begraven of thuis bewaard worden. De as kan ook worden verstrooid (hier zijn regels
aan verbonden) en worden verwerkt in gedenksieraden of in een tatoeage.

Kosten
We realiseren ons dat bij het maken van de keuze ook de kosten een belangrijke rol
kunnen spelen. Wij adviseren u zich hierover goed te (laten) informeren.
Meer informatie
Gemeente Hoeksche Waard biedt meerdere mogelijkheden voor begraven en
asbestemmingen. U leest er meer over op www.gemeentehw.nl. Er komt nog veel
meer bij een overlijden kijken. Op de website www.doodgaanendoorgaan.nl vindt u
uitgebreide informatie over alles waarmee u te maken kunt krijgen bij een overlijden.
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