VIJF JAAR CREMATORIUM DE LARIKS IN HARDENBERG:

RESPECTVOL AFSCHEID NEMEN IN EEN GROENE OMGEVING
Op 10 maart 2021 viert Crematorium De Lariks haar vijfjarig bestaan. Alle reden om deze bijzondere onderneming te bezoeken en samen
met mede-eigenaar en initiatiefneemster Birgit Rusken terug te kijken op een half decennium afscheid nemen in deze regio.
Door Cick Geers

‘Eigenlijk is het idee van een crematorium voor de regio Vechtdal, Drenthe en
Twenterand ontstaan op het balkon van mijn moeder in Hardenberg’, opent
Birgit met een glimlach het gesprek. ‘Mijn moeder vroeg zich af waarom de
inwoners van deze regio niet de keuze konden maken voor een crematie in
hun eigen omgeving. Het antwoord was simpel: Hardenberg beschikte
weliswaar over een uitvaartcentrum en begraafplaats, maar niet
over een crematorium’. Het ontbreken van die keuze hield
Birgit in haar greep. ‘Het bleef in mijn gedachten aanwezig.
Je hebt in je directe omgeving voor alles een keuze of
een optie; behalve wanneer het om cremeren gaat.
Ik besloot me te verdiepen in de vraag: wil men deze
keuze kunnen maken in Hardenberg? Met andere
woorden: is er behoefte aan een crematorium?’
Birgit pakt het grondig aan; ze peilt niet alleen
in haar directe omgeving de meningen, maar
schakelt ook Universiteit Twente in. Zij nemen op
verzoek van Birgit enquêtes af en onderzoeken de
haalbaarheid, de vraag naar en het draagvlak voor
een nieuw crematorium. Na het onderzoek komt UT
Twente met een positief bericht: er blijkt duidelijk
behoefte aan deze vorm van afscheid nemen. ‘Om een
lang verhaal kort te maken; Bert van der Weide zocht
contact met mij en samen hebben we een ondernemersplan
geschreven. In het bosrijke gebied de Oldemeijer hebben we,
naast het bestaande uitvaartcentrum De Lariks, vervolgens een
nieuw crematorium kunnen bouwen”.
Gedurende de afgelopen vijf jaar is gebleken dat het gevoel, over de waarde
van het hebben van een keuze, goed was. ‘Bij de manier waarop we onze visie
en missie vormgeven staat het hebben van die keuze nog steeds centraal.

Bij ons kan de familie en/of de uitvaartondernemer zelf veel keuzes maken.
Afscheid nemen is een zeer ingrijpende en intieme emotie. Wij vinden oprecht
dat iedereen de tijd, ruimte en vrijheid moet krijgen voor het vormgeven van
een afscheid zoals de familie en vrienden dat wensen. Naar onze mening
kan dat vooral goed in een kleinschalige faciliteit waar je snel kunt
schakelen bij veranderingen. De familie staat centraal; Je wilt
hen ondersteunen door te ontzorgen’.
Birgit legt uit dat dit de reden is dat de nabestaanden
of uitvaartondernemers bijvoorbeeld óók zelf
kunnen bepalen hoeveel tijd zij willen reserveren.
‘We kennen geen tijdblokken of vastgestelde
tijden. Bij De Lariks vindt altijd maar één
plechtigheid tegelijk plaats. De locatie staat
volledig en geheel ter beschikking aan de
betreffende familie. Voor hen staat op die dag
de tijd even stil; zij moeten op hun manier en
in hun tijd afscheid kunnen nemen. Het is fijn
om te merken dat de families dit ook zo ervaren.
Onze kleinschaligheid en flexibiliteit stralen
warmte en vertrouwen uit. Dat betekent dat we
niet alleen dichtbij de familie staan, maar ook de
uitvaartondernemer ondersteunen waar dat kan. En
dat doen we 24/7. Ons team onderhoudt ook buiten
kantoortijden het contact. Wij hebben maar één belang
en dat is dat de familie met een ‘het is goed-gevoel’ moet
kunnen terugkijken op de week rondom de uitvaart. Ons aandeel
als crematorium is bescheiden, maar wel een belangrijk onderdeel van die
week. We zullen er alles aan doen om het naar wens én de keuze van de familie
te laten verlopen! Met die gedachte is Crematorium De Lariks gestart en vanuit
die gedachte gaan we verder!’

Kijk voor meer informatie op: www.crematoriumdelariks.nl

