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Verkoop Uitvaartcentrum De Engenhof.
U hebt dat al eerder vernomen omdat we hiervoor een extra ledenvergadering hebben
gehouden. Al langer was het bestuur van de maatschap bezig met de toekomst van De
Engenhof. Enkele jaren geleden hebben we ook al eens met de leden gesproken omdat toen
onze partner Monuta er van af wilde. Maar dat ging toen niet door.
De laatste jaren bleef het aantal opbaringen zo rond de 135, wat wel het minimum is om
verder te kunnen. Onze belangrijkste huurder was de Fa Smorenburg en deze heeft het nu
gekocht.
Een goede zaak denken we omdat daarmee De Engenhof behouden blijft en wij als huurder
er nog jaren gebruik van kunnen maken. De rollen zijn dus omgedraaid.
Smorenburg wil er ook kantoor gaan houden, dus een verbouwing zal wel gaan gebeuren.
Bij een dergelijke transactie is de toestemming van de ledenvergadering vereist en die
kregen we unaniem.
Inmiddels beraden we ons als bestuur over de toekomst.
Om te beginnen moeten we de website en al onze papieren wat aanpassen, want daarin was
De Engenhof steeds prominent aanwezig.
Tijdens de komende ledenvergadering zullen we het e.e.a. verduidelijken.

Cremeren, enkele feiten.
Steeds vaker kiezen mensen voor een crematie.
Nabestaanden hoeven bij een crematie geen graf te kopen en onderhouden en ook hoeft er
geen grafmonument te komen. Daardoor zijn de kosten van cremeren vaak minder dan
begraven. En voor de bestemming van de as is veel mogelijk.
De rouwplechtigheid voorafgaand aan de crematie is hetzelfde als die bij een begrafenis.
Deze duurt meestal ongeveer een uur maar langer is bespreekbaar. Als er veel gasten komen
of veel toespraken zijn dan kan de aula van het crematorium langer gereserveerd worden.
Als de plechtigheid is afgelopen worden de bezoekers bedankt door de familie of
uitvaartleider voor hun aanwezigheid en verzocht, na een laatste groet aan de overledene,
zich te begeven naar een naastgelegen ruimte. Daar kan men elkaar condoleren en is er
koffie, thee en dergelijke. Maar steeds vaker wordt de condoleance gedaan in een
horecagelegenheid buiten het crematorium.
Het cremeren gebeurt meestal meteen na de hierboven beschreven dienst.
De familie mag op verzoek aanwezig zijn bij het invoeren van de kist en dit kan helpen bij het
verwerken van het verlies. De crematoria hebben de ovenruimte daarvoor een
publieksvriendelijker uiterlijk gegeven.

Een kist is geen verplichting; de crematie mag ook plaatsvinden op een opbaarplank en
gewikkeld in een lijkwade. Bij invoer op een opbaarplank is de enige voorwaarde dat het
lichaam voor het ovenpersoneel niet als zodanig herkenbaar is.
De verbranding vindt plaats in een speciale oven. De temperatuur is ongeveer elfhonderd
graden en de ver-assingstijd is ongeveer anderhalf uur. De as van een volwassen persoon
weegt ongeveer drie kg (inclusief kist). Velen denken dat een lichaam verteert door de
vlammen. Maar de verassing geschiedt door de hitte.
Op de kist legt men een vuurvast steentje waarop staat een uniek nummer staat.
Het steentje gaat mee in de oven en hierdoor kan de as altijd worden geïdentificeerd.
De as moet volgens de wet een maand in het crematorium blijven.
Daarna mag men zelf bepalen wat men met de as wil doen.
Zoals bewaren in een urn, maar ook kan de as verstrooid worden.
Dat kan op een strooiveld bij het crematorium. De familie mag hier bij aanwezig zijn.
Er kan daar een naamplaatje op een herdenkingszuil worden geplaatst.
De kosten voor het verstrooien van de as zijn ongeveer €100.
De as kan ook worden verstrooid op een andere plek, zoals in een bos of op zee, maar dan is
hiervoor toestemming nodig van de grondeigenaar.
Vaker laat men de as bijzetten in een particulier graf.
Daar is plek voor het bijzetten van drie as-bussen.
Er is ook een urnengraf en dat lijkt op een eigen graf, maar is kleiner: één bij één meter.
De urn kan dan in of op het graf bijgezet worden. In zo’n urnengraf is plek voor vier asbussen. Naar eigen idee kan daar binnen gestelde regels een grafsteen of grafmonument
geplaatst worden.
In Soest staan op de begraafplaats urnenmuren. Deze zijn opgebouwd uit een aantal
afzonderlijke urnen nissen. Op de nis kan een naam/ gedenkplaat worden gemonteerd.
Maar in een mooie urn of as-sieraad is het ook mogelijk om de as mee naar huis te nemen
en te bewaren
Omtrent artikelen voor een uitvaart noemen wij even onze ondernemer Van Pijpen uit
Baarn. Zij hebben een webshop voor diverse artikelen ( website: www.avanpjpen.nl) en ook
een uitvaartwinkel ( Stijlvol gedenken) aan de Leestraat 42 te Baarn.
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