12plusgroep
Afscheid nemen
In de avond van vrijdag 6 november had de 12 plus groep weer een activiteit. Dit keer kwam Carina van den
Beld iets vertellen over afscheid nemen.
Carina stelde zich even voor en vertelde dat ze ritueel begeleider was.
Het onderwerp ging niet over algemeen afscheid nemen, maar grotendeels over afscheid nemen voor altijd.
Carina had eerst de vraag waar wij aan denken bij afscheid nemen. Als antwoord kwamen we op verhuizen, er
overlijdt een huisdier, enzovoorts. Carina vertelde daarna dat je ook afscheid neemt als er iemand overlijdt of
naar een ander land verhuist, dat is dus op een bijzondere manier afscheid nemen. Er stond een waxinelichtje
voor je op tafel, die mocht je aansteken voor iemand waarvan je afscheid had moeten nemen. Toen kregen we
een filmpje van ongeveer vijfentwintig minuten te zien, waarin mensen afscheid nemen of genomen hebben,
doordat er iemand is overleden. Eerst was er te zien hoe er van iemand afscheid werd genomen, ik weet niet of
het echt was of in scène gezet en daarna vertelde een moeder hoe zij zich voelt omdat haar kind dood geboren
werd. Ook vertellen een vader en moeder hoe het is om een zoon die al ongeveer 20 jaar oud was te verliezen.
Deze mensen hadden een hand van brons gekocht waar de as van de hand van de man of vrouw die overleden
was in bewaard kon worden. Ook werd er laten zien hoe het er in een uitvaartcentrum aan toe gaat en hoe een
uitvaart uitgevoerd word.
Na de film had Carina nog een PowerPoint – Presentatie over hoe welke volken, en wanneer deze volken het
afscheid van een overledene deden. Er was informatie over Christelijke‐Joodse‐ Islamitische‐ Hindoeïstische en
Boeddhistische rituelen. Na de presentatie mocht iedereen een elfje over iemand die was overleden maken. Ik
heb mijn elfje over mijn opa gemaakt:
Trein
of Model
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Plezier
Tenslotte mochten we een woord uit ons elfje op een papieren lampion zetten. Die gaat de lucht in als je het
‘cirkeltje van stro’ in brand zet. Zulke lampionnen worden gebruikt bij een afscheid van iemand. Het kostte wat
moeite om hem aan te zetten, maar het is toch gelukt. De lampion vloog met zuidenwind de lucht in en
iedereen bleef naar het vlammetje kijken tot deze uit het zicht verdwenen was.
Ik vond de presentatie en het filmpje erg leuk en vooral heel interessant, zeker omdat ik sommige dingen niet
op een andere manier bekeek. Carina, bedankt voor deze leuke presentatie!
Roan de Goede, 13 jaar

