COLUMN

Is kerst zo’n fijn feest?
Is dat dit jaar of altijd zo? Niet meer samen zijn, niet samen
kunnen zijn… Eenzaam zijn met Kerst, het bestond altijd al! Maar
nu voelen we allemaal de pijn. We staan er nooit bij stil…. of heel
even, om vervolgens verder te gaan met onze eigen gezelligheid
te organiseren rondom de Kerstdagen. Veel mensen klagen, we
kunnen niet of nauwelijks samen zijn. Terwijl Kerst staat voor
samen zijn, gezellig bij elkaar, genieten, spelletjes doen, eten en
drinken, met elkaar praten, wat je bezighoudt, wat je mee hebt gemaakt. Iedereen voelt zich nu een beetje of heel erg eenzaam.
Mensen die je dierbaar zijn, die je graag zou willen uitnodigen
kunnen niet komen. Je moet keuzes maken. Mensen die iemand
hebben verloren hebben geen keuze, die zijn alleen. Tuurlijk zullen
er momenten zijn dat de alleenstaande wordt uitgenodigd of dat er
aan ze wordt gedacht, maar dat is toch maar heel even… Dan duren de Kerstdagen toch lang… En ook de dagen in de aanloop naar
Kerst hangen toch zwaar boven het hoofd…

Doe iets, doe wat je kunt!
Oog hebben en houden voor elkaar! Laten zien dat je aan de
mensen denkt die alleen zijn. Als je op welke manier dan ook de
eenzaamheid, het alleen zijn kunt verzachten, laat het niet na! Want
als we daar stil bij staan met z’n allen, dan voelt iemand die alleen
is, zich niet alleen.

Daarom óók de troostboom tussen
Kerst en oud-/nieuwjaar voor iedereen
Zoals in november rondom Allerzielen biedt Schrijen afscheid
en herinnering en Buitenplaats Zevenhutten, iedereen in de
regio een troostrijke plek. U bent van harte welkom bij Buitenplaats
Zevenhutten, Hoenderberg 9 in Cuijk. U mag een kaartje met
troostwoorden, uw gedachte of herinnering ophangen in de troostboom. Heeft u geen kaartje dan hebben wij dat voor u.

Tijd voor koffie, iets lekkers, een praatje
Wij hebben aandacht voor u en een praatje, als u daar behoefte aan
heeft. Daarnaast zullen wij u warm ontvangen met koffie/thee en
iets lekkers. Dit kan vanaf 23 december tot en met 31 december van
11.30 tot 13.30 uur of 15.30 uur tot 17.30 uur in Cuijk, bij
Buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9.

Concert met de Kerst beluisteren
Om tot steun of troost te zijn hebben wij samen met TV Land van
Cuijk kunnen organiseren dat het In Memoriam concert wat wij
hebben gehouden in november te zien is op TV, 2de Kerstdag om
14.00 uur. Het concert is mede mogelijk gemaakt door Angels Rule,
Vera Kusters, Maarten Jung en Liz Schrijen.

T Dag en nacht
0485 52 11 11
E info@schrijen.com
schrijen.com
Samenkomst- en
opbaarmogelijkheden in
Boxmeer - Gennep - Cuijk

Kantooradres
Hollesteeg 1a,
5831 TH Boxmeer

Kiest u voor crematorium
Zevenhutten dan verzorgt Schrijen
afscheid en herinnering de uitvaart.

