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Titel: Zorg voor afscheid - Een nieuw begin

Het is op een wat grijze dinsdagmiddag in oktober als ik na een vergadering voor mijn toenmalige werk,
over de dijk bij Kampen om half 5 in de auto weer naar huis rijdt. De telefoon gaat: ”Grieta kun jij mij
helpen?, Ik kom voor een begrafenis morgen in Haren nog een draagster te kort, kun jij iets betekenen?”
Ik wordt gebeld door de uitvaartverzorgster van Achaat uitvaartverzorging. We kennen elkaar van de
opleiding tot uitvaartverzorger en hebben deze beiden in die zomer afgerond.
Mijn eerste kennismaking met het bedrijf ‘Achaat’. Alweer ruim 12 jaar geleden. Na deze eerste
‘draagbeurt’ volgen er meer. Ik kon naast mijn baan als leidinggevende in de zorg een aantal keren per
jaar iets bijzonders doen voor nabestaanden bij het afscheid van een dierbare. Dat was destijds ook de
reden om de opleiding te gaan volgen, uit interesse en vanuit de behoefte om iets betekenisvols te
doen voor mensen. Daar ligt mijn drijfveer, dat geeft voldoening en past ook bij de persoon die ik ben.
Vijf jaar geldeden veranderde mijn werksituatie in de zorg en daardoor ontstond de ruimte om ook
daadwerkelijk als uitvaartverzorgster te gaan werken in een prachtig bedrijf. In de daaropvolgende jaren
heb ik mijzelf mogen ontwikkelen en heb ik veel geleerd. Bijzonder mooi ook om te ervaren dat ik heel
dicht bij mensen mag komen in hun verdriet en hen mag en kan begeleiden bij het afscheid nemen
van hun dierbare. Op een manier die bij hen past en die recht doet aan degene die zij moeten missen.
Ieder doet dat op een eigen wijze, of belsoten, klein en intiem, of groots met een toost op het leven, met
rituelen, bloemen, het branden van een kaars, met persoonlijke woorden of met het vertellen van een
levensverhaal. Maar ook met muziek die uiting geeft aan de emotie van dat moment.
Ik ben heel trots, maar vooral ook heel dankbaar dat ik nu de gelegenheid heb gekregen om het
bedrijf over te nemen van ‘pionier’ en oprichster Edith Potjer en het bedrijf voort te mogen zetten.
Als team, medewerkster van Achaat uitvaartverzroging zullen we de persoonlijke en betrokken wijze zorg
voor afscheid blijven waarmaken.
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