Veelgestelde vragen

Hoe kies ik een mooi rouwboeket?
Er zijn geen vaste regels voor de keuze van een rouwboeket, maar meestal ontbreken bloemen niet tijdens
een uitvaart.
Voor de uitvaart
Heeft u een voorkeur voor een bepaalde soort bloemen of wilt u een bepaalde kleur laten overheersen? Dan kunt
u er over denken deze voorkeur ook in de rouwkaart te vermelden.
Wanneer u zoekt naar een persoonlijk accent, dan kunt u met bloemen veel doen. U kunt een rouwboeket,
rouwkrans, een hele kistbedekking of een ander speciaal rouwstuk laten maken. Ga af op uw eigen gevoel. Of
kies de favoriete bloemen van de overledene. Of laat u inspireren door de betekenis van bloemen en planten en
baseer daar uw keuze op.
Als u het lastig vindt om een keuze te maken, dan maakt u met witte lelies een veilige keuze. Dat is de meest
gebruikte bloem voor een rouwboeket. Ook witte rozen worden veel gebruikt bij een uitvaart. Maar u kunt
natuurlijk ook een andere bloem of bloemen kiezen.
Naast de keuze voor de soort bloem is de kleur een belangrijk onderdeel in een rouwboeket. Elke bloem en elke
kleur heeft een eigen betekenis en kan met die gedachte worden gebruikt bij de samenstelling van een
rouwboeket. (Per cultuur kunnen de betekenissen van kleuren overigens sterk verschillen).
Als de overledene een tuinliefhebber was, kunt u een rouwboeket (laten) maken van de eigen bloemen. Het kan
ook mooi zijn om aan de gasten een bloem uit eigen tuin mee te geven. De overledene kan ook opgebaard
worden met een tuiltje bloemen in zijn of haar handen.
Rouwarrangementen
De keuze voor een rouwarrangement is steeds persoonlijker geworden. Rouwarrangementen kunnen worden
opgemaakt in allerlei vormen: in een druppel- of hartvorm, in een kruisvorm, als Biedemeyer of als beertje voor
een overleden kindje. Ook kunnen persoonlijke eigendommen in het arrangement verwerkt worden, bijvoorbeeld
de pet van opa, een knuffel, een voetbal van de favoriete club etc. Ook zijn er thema-arrangementen mogelijk,
zoals een groente-arrangement voor een overleden groenteboer of andere beroepsgerelateerde arrangementen.
Eén enkele bloem op de kist kan heel mooi staan, maar ook kistbedekkingen over de gehele deksel van de kist
komen voor, of een complete grafbekleding waarbij de begraafplek door de bloemist volledig aangekleed wordt
met bloemen en arrangementen.

Graag persoonlijk contact? De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch te
bereiken op ons gratis telefoonnummer 0800 – 4444 000. U kunt ons ook mailen via
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl

Tijdens de uitvaart
Staan de bloemen of kransen al netjes gepresenteerd als de gasten binnenkomen of mogen de aanwezigen hun
zelf meegebrachte bloemen willekeurig neerleggen? Of staat er een hele grote vaas waarin iedereen één zelf
meegebrachte bloem steekt?
Tijdens de uitvaart worden bloemen en kransen van de directe familie meestal op de kist gelegd en liggen de
boeketten en kransen van overige belangstellenden rondom de kist of op een andere speciaal daarvoor
aangewezen plek. Bloemen kunnen ook de aula-ruimte aankleden.
Ook kunt u bepaalde mensen (kinderen, familie, vrienden) tijdens de uitvaart ‘ceremonieel’ een bloemstuk laten
neerleggen.
U kunt ook losse bloemen uitdelen tijdens de ceremonie. Vaak wordt een bloem op de kist gelegd bij het laatste
afscheid, of worden er bloemen in het graf gestrooid ten afscheid.
Na de uitvaart
Na de uitvaart kunt u kiezen wat u met de bloemen wil doen. De bloemen kunnen achterblijven op het graf of op
een speciale plek van het crematoriumterrein. Maar ze kunnen ook mee naar huis worden genomen of bij een
bepaald monument worden neergelegd.
Meer weten over dit onderwerp? Op de pagina links vindt u een overzicht van onze participanten die hierin zijn
gespecialiseerd.
Meer informatie?
In ons informatieboek vindt u uitgebreide informatie over diverse onderwerpen.
Wanneer u informatie wilt over uw persoonlijke situatie kunt u ons ook mailen of bellen.
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