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Zorg voor afscheid.
Nee, ik neem nog geen afscheid van mijn leven. Al komt het ook voor mij steeds dichterbij, want
ondertussen ben ik AOW-er en per 1 januari ben ik gestopt met mijn werk als uitvaartverzorgster.
Ja, dat is wel wat. Bijna 25 jaar geleden ben ik gestart met het bedrijf Achaat Uitvaartverzorging,
niet wetende dat het zou worden wat het nu is: een fantastisch bedrijf met gedreven medewerksters.
Wat heb ik veel beleefd en geleerd in dit vak, af en toe was het ook moeilijk, vooral toen het drukker werd:
bij tijd en wijle veel werk moeten verzetten in korte tijd, deadlines moeten halen voor de rouwadvertenties
en rouwkaarten, haperende machines net als het af moet, onder tijdsdruk werken. Dat zijn de minder leuke
aspecten van het werk.
Maar wat een (levens)ervaring heb ik opgedaan, wat heb ik veel beleefd en vooral geleerd. Prachtige
verhalen over de mensen waarvoor ik de uitvaart mocht begeleiden. Wat een wijsheden heb ik meegekregen. Een aantal heb ik beschreven in de columns die de afgelopen jaren 1 x in de maand in dit blad
verschenen.
Op 14 maart viert Achaat het 25 jarig jubileum met een informatiemarkt rondom de dood. Ik neem dan
afscheid van 25 jaar uitvaartondernemen en -verzorgen. Van de columns wordt een mooi boekje gemaakt
die gratis te krijgen is op 14 maart voor de liefhebbers.
En nu heb ik nog ruim 2 maanden de tijd om mijn afscheid van mijn werkzame leven voor te bereiden,
wie weet met muziek, afscheidswoorden en wat cake bij de koffie. Een vingeroefening voor het laatste
afscheid, mijn uitvaart, wat hopelijk nog even mag duren voordat het zover is. Wie mijn verhalen wil horen
is welkom op 14 maart in De Bron, Einthovenstraat 26 in Assen.
En ja, heel belangrijk, Achaat uitvaartverzorging gaat gewoon verder, zonder mij, maar met een zeer goede
opvolgster in de persoon van Grieta Koster die het bedrijf verder zal leiden.
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