Afscheid met een persoonlijk tintje

Crematorium de Lariks gaat voor een afscheid met een persoonlijke tint. Gert Renkema (65) is
echtgenoot van Alie Renkema en vader van drie kinderen. Onlangs nam hij in Crematorium De Lariks
afscheid van zijn vrouw Alie.

“Het was een waardig en persoonlijk
afscheid, precies zoals Alie het graag
wilde”. Gert is geboren en opgegroeid
in Hardenberg en daarom was het
Crematorium in Hardenberg een logische
en praktische keuze. ,,Onze familie woont
verspreid door heel Nederland, maar Alie
is geboren in Sibculo en woonde later in
Hardenberg. Op deze wijze kon ze in haar
eigen gemeente gecremeerd worden.”
Ik kende het uitvaartcentrum De Lariks al in
verband met begrafenissen, maar door de
open dag in 2016 wisten we dat daar nu ook
een Crematorium gebouwd was.”
Toen Alie ziek was heeft ze zelf een
voorgesprek geregeld met uitvaartleider
Ina van Dusschoten (La Balise, red.). ‘Er
is toen veel doorgesproken en wat me
opviel was dat alles mogelijk was. Ina
heeft alles prima begeleidt en het contact
met het Crematorium was makkelijk en
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“We voelden ons echt ontzorgd”

