Het nieuwe urnenveld
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Recente onwikkelingen
op de Oosterbegraafplaats
Maa rte n Win demuller

koffiezetapparaat en een cd- speler zodat
bezoekers in alle rust op een bankje naar

In Enschede kiest ongeveer 80% van
de bevolking ervoor om na de dood te
worden gecremeerd. Vaak blijkt dat
nabestaanden na verloop van tijd
toch behoefte hebben aan een
gedenkplek voor de overledene.

de meegebrachte mu ziek kunne n luis te ren en een kopje koffie kunnen drink en .
Alleen per sone ndie hier een plek hebben
gehuurd, kunnen met een speciale
electronische sleutel deze kamer binnenkomen.
Mocht de vraag naar deze vorm van

En dat hoeft dan niet per se een plek op

'gedenkplek' toenemen, dan zal de

het crematorium te zijn. Ook op begraaf-

gemeente hierin op termij n voorzie n.

plaatsen zijn inmiddels allerlei mogelijkheden voor het bestemmen van de as of

Urnentuin

voor het plaatsen van een urn. Maar ook

Op 'Gedenk park de Wester ' werd enige

de urn thuis bewaren of de as verstrooi-

jaren geleden een urn en tui n aangelegd.

en op een 'dierbaar plekje' zoals de wet -

Hier kan men een plek kopen voor een

gever dat zo mooi zegt (de desbetreffen-

bepaald aantal jaren, net zoals dat bij het

de grondeigenaar moe t daarvoor uiter-

kopen van een graf het geval is. De urn

aard wel toestemming hebben gegeven)

mag in de grond worden begraven of in

beh oort nog altijd tot de mogelijkh eden .

een urn enk elder worden geplaa ts t, ma ar
kan ook in een sierurn boven de grond

Kamer van Stilte

worden neergezet. Alsnel wer d duidelijk

Niet iedereen vindt het een prettige

dat deze urnentuin in een behoefte voor-

gedachte een asbus thuis te bewaren of

zag. Vandaar dat werd besloten ook op

de as uit te strooien. Daarom heeft de

'Gedenkpark de Ooster ' zo'n tuin aan te

Gemeente Ensche de in 1999op 'Gedenk-

leggen . Inmi dde ls is dit pla n uitgevoerd.

park de Ooster ' een zogenaa mde 'Kamer

Waar het met dit soort nieuwe vormen

van Stilte ' ingeric ht. In deze kamer zijn

van 'gedenkplek' voora l om gaat, is dat

40 plekken te huur waar nab estaanden

in een rustige, parkachtig e omgeving een

een asbus in een sierurn kunnen plaat-

eigen plek wordt gecreëerd waar na-

sen . Bij de urn mogen foto's en bloemen

bestaanden de overle dene kunnen her-

worden neergezet. In dekamer staan een

denken.
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