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BUITENAULA
De aula van Crematorium
Haarlem is na een grondige
renovatie weer open.
De spanten zijn vervangen
en de ruimte is opnieuw
ingericht. Het is nu ook
mogelijk om bij goed weer
de afscheidsplechtigheid in
de binnentuin te houden.

AFSCHEID ✶

‘Bos, duin, kerk of aula?

Wat past echt? “Een ceremonie bij een crematorium of begraafplaats is voor veel
mensen prettig”, zegt Martine. De meeste uitvaartceremonies van Haarlemmers
worden dan ook gehouden bij Westerveld in Driehuis en Crematorium Haarlem in
Haarlem-Noord. “De aula’s zijn ruim en licht, alle faciliteiten zijn al aanwezig en de
werknemers van de locaties weten precies waar ze aan moeten denken.”
Elise: “Maar sommige mensen willen liever een afscheid op een plek die meer eigen
voelt. En dat is heel goed mogelijk. Wij denken altijd mee over een plek en helpen bij
de organisatie, waar dat gewenst is.”
De natuur in In een tuin, de kantine van de voetbalclub, in het bos, op het strand of in
de oranjerie van Elswout. Het zijn een aantal plekken waar Martine en Elise ceremonies
organiseerden. “Zeker in de winter zijn ceremonies in kleine kring in de natuur heel
persoonlijk”, stelt Elise. “Het is écht mooi”, vult Martine aan. “Ook al stortregent het.
Iedereen staat, of je zet een paar stoeltjes neer, en je haalt om beurten herinneringen
op.” Elise: “Je bent helemaal vrij in de invulling en kan bijvoorbeeld nog een laatste
borrel op opa rond laten gaan.” Grotere ceremonies organiseerden Martine en Elise
ook. “De Dorpskerk in Bloemendaal en de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek zijn mooi en
daar kunnen 250 mensen in.”
Sterrenheuvel Tegenover Crematorium Haarlem, aan de Vergiedeweg, is sinds april
een nieuw crematorium en afscheidshuis: Sterrenheuvel. Met Romeinse zuilen en hoge
ramen doet het klassiek aan. Evenals bij Westerveld en Crematorium Haarlem vind je
er alles onder één dak, van afscheidskamers tot een crematieruimte.

VERGEET-ME-NIET

Een hanger van een geperste vergeet-mij-niet
in glas. Het glas is afgezet met een zilveren rand
aan een zilveren ketting. Het wordt gemaakt
met behulp van de traditionele techniek van
Tiffany-glas. Zie etsy.com en zoek naar
‘Ann Smyth Stained Glass’.

Heb je vragen over een uitvaart?
Je kan hart & ziel uitvaarten
bellen en het met Martine en Elise
bespreken, (023) 820 0920 of
www.hartenzieluitvaarten.nl

AS OP ZOLDER
Een vogelhuisje als troostmonument.
De as kan op het zoldertje worden
bewaard. Een etage lager hebben
vogeltjes alle ruimte om nieuw leven
groot te brengen. De gedenkhuisjes
bestaan volledig uit gerecycled
hout. Meer informatie op
www.studioNiM.nl.
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Het is winter, bij het stille water van het duinmeer is, op enkele vogels en een
kleine groep mensen na, niemand te bekennen. De groep deelt herinneringen.
Met de schoenen in het koude zand en op de achtergrond slechts het geluid
van de wind die door de bomen raast. Een uitvaartceremonie vindt niet altijd
bij de begraafplaats of het crematorium plaats. Elise en Martine van hart & ziel
uitvaarten helpen bij het vinden van een passende locatie.

