
Onvergetelijk.

Waar de afscheidsmis in de kerk voorafgaand  
aan een begrafenis vroeger standaard was, zien 
we door de jaren heen dat afscheid en uitvaart 
steeds persoonlijker worden. Ieder heeft daar  

zijn of haar eigen gedachten over en geeft daar 
zijn eigen invulling aan. Een familiepicknick in 
de buitenlucht. Een afscheidsdienst in het lokale 
café. Een eerbetoon op een voetbalveld. ‘Ieder 

mens bepaalt zijn eigen leven, met zijn dierbaren 
om zich heen. Waarom dan niet ook op die manier 
afscheid nemen?’ gaat Bianca verder. ‘Een afscheid 
is een onvergetelijke herinnering die nabestaanden 
een leven lang met zich meenemen; die hen verder 
moet helpen. Dat betekent dat ze de ruimte moeten 
krijgen voor een persoonlijk afscheid, op basis  
van oprechte aandacht en respect. En wederzijds 
vertrouwen natuurlijk. Uitvaartverzorgers zijn 
een verlengstuk van het gevoel en de gedachten 
van klanten. Dat kun je alleen als je ook werkelijk 
onderdeel bent van de gemeenschap waar die 
mensen hun leven hebben gedeeld. Dat doen we  
al heel erg lang in Boxmeer, inmiddels ook al 
jaren in Cuijk en binnenkort ook met een uitvaart - 
centrum in Gennep.’

Groene Buitenplaats voor de regio
Om diezelfde reden wilde Schrijen een crema - 
torium in de regio verwezenlijken. Nu moeten 
mensen daarvoor naar Venray of naar Nijmegen/
Beuningen. ‘Het mooie is dat we dat crematorium 
hebben kunnen bouwen met juist die persoonlijke 
ruimte en respect voor nabestaanden in het 
achterhoofd. Het is geen grijs crematorium zoals 
we die op de meeste plaatsen kennen en waar vooral 
tijd bepalend is. In drie kwartier een mensenleven 
eren en afscheid nemen, dat kan gewoon niet.  
Het is ook geen natuurbegraafplaats zoals je die 
steeds meer ziet ontstaan. Het wordt een groene 
buitenplaats waar iedereen uit de regio in een 
natuurlijke omgeving kan samenkomen voor 
afscheid en herinnering.’

Het mooie bewaren en herinneringen delen
Ook voor herinnering inderdaad, want een afscheid 
is geen op zich staand moment. Vraag je mensen 
die een dierbare hebben verloren waar zij vooral 

behoefte aan hebben, dan is dat naast een bijzonder  
afscheid, de ruimte om te blijven herinneren.  
Ook (jaren) na het afscheid. ‘Afgelopen twee jaar 
hebben we met Kerst en Oud & Nieuw wens- en 
herinneringsbomen in het centrum van Cuijk en 
Boxmeer geplaatst om mensen simpelweg die ruimte 
te geven. We hebben daar zoveel mooie reacties  
op gekregen. We merken dat we daarmee echt iets 
voor mensen kunnen betekenen. Dat deden we 
bijvoorbeeld ook al met het In Memoriam Concert 
dat we jaarlijks voor nabestaanden organiseren. 
Op Buitenplaats Zevenhutten gaan we veel meer 
herinneringsmogelijkheden bieden. Het wordt 
een plek waar mensen alleen of met familie 
kunnen wandelen, fietsen, een kop koffie kunnen 
drinken, een jaarlijkse familiepicknick kunnen 
houden of zelfs een gedenkboom kunnen adopteren 
voor een dierbare. Om zo blijvende herinneringen 
die mensen verbindt in ere te houden. Om het 
mooie te bewaren. En ook om het leven te vieren.’

Onzichtbaar zijn is misschien wel de beste eigenschap van een uitvaart- 
begeleider. Als alles tot in de puntjes klopt, herinner je je na afloop in de 
eerste plaats niet wíé de uitvaart achter de schermen verzorgde, wel hoe  
mooi het was. ‘En dat is precies waar het om gaat’, vertelt Bianca Schrijen  
van uitvaartonderneming Schrijen. We spreken met haar over afscheid  
en herinnering. ‘Een goed afscheid biedt troost en helpt nabestaanden  
om verder te gaan.’

Het bijzondere
herinneren.
En herinneringen bijzonder maken.

Meer weten over Schrijen  
of Buitenplaats Zevenhutten? 

Lees dan meer op schrijen.com en  
zevenhutten.nl. 

In het najaar organiseert Schrijen een 
officiële opening van Buitenplaats 
Zevenhutten in Cuijk en de locatie in 
Gennep, zodat inwoners van de regio 
uitgebreider kunnen kennismaken.

‘ In drie kwartier een mensen-
leven eren en afscheid nemen? 
Ik geef ’t je te doen!’


