Na het overlijden van mijn partner/onze vader kwamen er
ineens heel veel dingen op ons af die op korte termijn geregeld
moesten worden. Gelukkig zijn er dan professionals, die na
overleg, van alles voor je gaan organiseren/regelen. Doordat
mijn partner/onze vader plotseling overleed wisten we niet wat
zijn wensen waren.
Wat voor ons allemaal wel vast stond was dat het een warm,
liefdevol, persoonlijk en waardig afscheid moest worden met
muziek die betekenis had voor hem maar ook voor ons.
Alleen hoe geef je dat vorm en wie is in staat om het
levensverhaal zo te vertellen dat een ieder hoort hoe bijzonder
hij voor ons was en wat hij voor ons betekende? We wilden
allemaal wel iets zeggen maar een heel levensverhaal?
We werden door de uitvaartbegeleider gewezen op het bestaan
van een leider uitvaartceremonie, in ons geval Bram van der
Zijden. Volgens hem kon hij ons helpen, om samen met ons, de
dienst zo te maken zoals wij dat graag wilden. Afscheid nemen
met een lach en een traan, van mijn partner/onze vader, die
plotseling uit ons leven werd gerukt. Vooral de werkwijze van
Bram sprak ons heel erg aan. Eerst kennismaken en dan kijken
of het klikt van beide kanten omdat alleen dan het mogelijk is
om met elkaar een warm afscheid te verzorgen.
Vanaf het eerste moment dat Bram bij ons binnen kwam
voelden het goed en na het officiële gedeelte hebben we met
elkaar gepraat over hoe wij het wilden maar ook met elkaar
herinneringen opgehaald. En vooral dat, herinneringen met
elkaar ophalen, even bewust met elkaar stil staan in een periode
waarin je geleefd wordt, emoties met elkaar delen, vond ik heel
bijzonder. Een rustpunt in deze hectische dagen.
Na deze avond is hij nog een keer bij ons geweest om het
levensverhaal dat hij geschreven had n.a.v. onze herinneringen
en verhalen aan ons voor te lezen. Voorlezen en niet per mail
naar je toe laten komen met de reden: “ik wil jullie reactie zien
als ik het voorlees”. Dit voelde zo echt en puur, iemand die weet
hoe belangrijk het is dat het allemaal klopt.
Niet alleen de manier waarop hij alles beschreven had maar ook
de warmte van zijn stem en manier van voordragen maakte op
een ieder een diepe indruk. Het voelde zo goed.
Het gevoel dat ook door de aanwezigen bij de dienst, na de
dienst met ons werd gedeeld. Enkele woorden die zijn
genoemd: warm, mooi, waardig, zo herkenbaar en
indrukwekkend.

Wij zijn blij dat we met Bram in contact zijn gekomen en dat hij
voor ons de dienst heeft willen doen. Dank je Bram, wat wij
wilden heb jij op zo’n warme, mooie en waardige manier weer
gegeven.
Liefs van ons allemaal

