
Afscheid in tijden van corona. 
 
Op 16 maart, aan het begin van de corona crisis, overleed mijn moeder. 
Zij was 89 jaar en woonde vanwege Alzheimer al jaren in een verzorgingstehuis. 
Vanaf het moment dat zij overleed, voelden wij de hete adem van corona in onze nek, in de 
vorm van aangescherpte regels en richtlijnen omtrent afscheid nemen.  
 
Even zag het er naar uit dat wij moeder niet thuis mochten opbaren, zoals onze wens was.   
Gelukkig hielp Lilian van Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding, ons mee om te kijken naar wat 
wel nog mocht en kon. Door creatief en flexibel te zijn hebben wij waardig afscheid kunnen 
nemen. 
 
Moeder werd thuis in mijn kantoorruimte opgebaard. Met openslaande deuren en omringd 
door tuin, was dit voor onze familie een ideale plek om afscheid te komen nemen.  
Ik heb een broer en drie zussen en ieder van ons heeft een gezin met kinderen en sommigen 
zelfs kleinkinderen. In de dagen die volgden heeft ieder gezin een eigen afscheidsceremonie 
gehad. Het was erg mooi en dierbaar om zo in kleine, intieme kring afscheid te mogen 
nemen en daar alle tijd en ruimte voor te hebben. Zo hielden wij ons aan de nieuwe regels 
en maakten we er iets positiefs van, met muziek, mooie woorden, tekeningen, bloemen en 
kaarslicht.  
 
Met ons vijven en onze partners hebben wij de ochtend van haar crematie, in mijn 
kantoorruimte in het bijzijn van de pastoor van haar kerk afscheid genomen. Daarna hebben 
we haar met vijven begeleid naar het crematorium. De rouwauto maakte een omweggetje 
via het huis waar zij lange tijd met mijn vader heeft gewoond. Daar stonden kleinkinderen en 
buurtbewoners langs de weg; heel ontroerend en dierbaar. Bij het crematorium hebben wij 
nog een aantal mooie liedjes gedraaid, staand rondom de kist. Het was goed en mooi zo en 
we voelen ons dankbaar dat we dit zo hebben mogen en kunnen doen.   
 
Als we het over zouden moeten doen, zonder corona… dan zouden we het weer op deze 
manier doen! 
 


