Jaarverslag 2020 van de Uitvaartvereniging Grolloo en omstreken.
In 2020 moesten we afscheid nemen van 8 leden.
Mevr. G. Frome-Gritter, mevr. J ter Steege-Helffrich, mevr. G. Marissen-Braam, mevr. A.
Mulder-Wesseling, de heer B. Lubbers, mevr. A. Seubring-Frome, mevr. M.M.C. BergmanWeber en mevr. G. Oostebring-Beijering.
Het betrof hier 4 begrafenissen en 4 crematies
Als nieuwe leden mochten we verwelkomen: Roy ten Cate en Kaia Yolijn Meursing.
Aan het eind van december 2020 bedroeg het aantal leden 596. 512 leden boven en 84
onder 18 jaar.
Vanwege de coronamaatregelen vergaderde het bestuur dit jaar slechts 1 keer: op 12
februari 2020.
De Algemene Ledenvergadering en ook de vergadering met alle uitvaartverenigingen
moest worden afgelast.
De Algemene Ledenvergadering van de Drentse Bond werd gehouden op 7 maart
2020.aan de orde kwamen: een voorstel tot statutenwijziging en het instellen van een
commissie hiervoor, de collectieve bestuurdersaansprakelijkheisverzekering en de
voortgang van Nardus. De Drentse Bond had kritiek op het beleidsplan van Nardus en
had om veranderingen van het plan gevraagd. Nardus is hier niet op ingegaan. Daarna
vroeg de Bond om een reactie van de aangesloten verenigingen. Uit de reacties bleek dat
de verenigingen zich in het standpunt van de Drentse Bond konden vinden. Later in het
jaar werd besloten dat de Drentse Bond Nardus zou gaan verlaten.
2020: het jaar dat het covid-virus de wereld uit evenwicht bracht.
Het jaar dat de angst voor de gevolgen van het virus verschillende vormen aannam:
Eerst was er schrik en bezorgdheid toen het virus uitbrak in China en de vrees dat het zich
ook naar Nederland en de wereld zou verspreiden. En toen dat was gebeurd het geloof en
het vertrouwen dat wij met elkaar de schouders er onder gingen zetten om het virus te
bestrijden. De hoop dat alle mensen dit samen zouden doen, zich met elkaar aan de
maatregelen zouden houden die de regering had ontwikkeld. En dat het snel over zou
gaan.
Maar dat gebeurde niet. De IC's van de ziekenhuizen raakten overvol. Besmette mensen
moesten worden opgenomen en velen kwamen niet meer thuis.
Hoe pijnlijk is het om geen afscheid van een dierbare te kunnen nemen. Hoe eenzaam is
het om alleen te moeten sterven. Zonder die arm om je heen, zonder een laatste groet..
Het valt niet mee afscheid te moeten nemen van dierbare overledene, wanneer er allerlei
beperkingen zijn. Zo mocht maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de uitvaart.
Uitvaartverzorgers konden niet meer bij de families op bezoek maar moesten de uitvaart
telefonisch regelen. Zij hebben hun uiterste best gedaan om alles goed te laten verlopen
en voor een liefdevol en waardig afscheid te zorgen. Alle lof daarvoor.

