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“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 

laagdrempelig. De medewerkers waren zeer 

flexibel, netjes en correct.  Zo werkt onze 

schoonzoon veel met licht en geluid en Alie 

wilde dat hij dat ook bij haar uitvaart zou 

verzorgen. Dat was geen probleem en we 

konden alles ruim van te voren testen en 

doornemen. Er was veel ruimte om zelf alles 

te regelen en dat gaf een positief gevoel, 

ondank de verdrietige situatie waarin we ons 

bevonden.’

Na de dienst werd Alie begeleid naar de 

afscheidsruimte, waar de crematieoven zich 

bevond. ‘Ik dacht dat ik dat heel eng zou 

vinden, maar het was een sfeervolle ruimte 

waar we ons eigenlijk wel op ons gemak 

voelde. Alles werd ons rustig en respectvol 

uitgelegd en daardoor voelde het heel goed 

om te doen. Ook de kinderen hebben het zo 

ervaren en dat vond ik heel belangrijk.

Bij een begrafenis loop je immers ook mee 

tot aan het graf en daarom hebben we dat 

nu ook gedaan’.

Na 1 maand mocht de as opgehaald worden, 

dat heeft met de Wet op de lijkbezorging te 

maken. ‘Ik wist dit niet, maar het werd mij 

allemaal door de uitvaartleider en later door 

het Crematorium uitgelegd. Wij hebben er 

voor gekozen om de as na 6 maanden op 

te halen, omdat we nog niet wisten wat we 

met de as wilden doen. We hebben allerlei 

informatie gekregen van het Crematorium, 

wat erg prettig was en veel duidelijkheid gaf.

Ik heb ervoor gekozen om de as van Alie 

mee naar huis te nemen en dat voelt voor 

mij erg goed. Als ik terugkijk vind ik dat onze 

uitvaartleider en het Crematorium, achter 

de schermen, goed hebben samengewerkt, 

waardoor wíj ons op het naderende afscheid 

konden richten. We voelde ons echt 

‘ontzorgd’. Uiteindelijk hebben de kinderen 

en ik het met elkaar gedaan en daar zou Alie 

heel trots op zijn geweest.’

Voor informatie en/of een rondleiding kunt 

u contact opnemen met

Crematorium De Lariks

Oldemeijerweg 3a, Hardenberg 

Tel. 0523 - 52 21 12

info@crematoriumdelariks.nl

www.crematoriumdelariks.nl

“We voelden ons echt ontzorgd” 
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. 


