
15-08-17 10:37Bouw nieuwe aula Surhuisterveen

Pagina 1 van 3http://www.defeanster.nl/nieuws/55016/restauratie-baarhuisje-en-bouw-nieuwe-aula-in-surhuisterveen/

Artikel is geplaatst door Redactie op 12-05-2017 - 12:38

Restauratie baarhuisje en bouw nieuwe
aula in Surhuisterveen
 SURHUISTERVEEN – Begrafenisvereniging Memento Mori Surhuisterveen heeft woensdag

haar ledenvergadering gehouden. Het werd een gedenkwaardige bijeenkomst.
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Het bestuur van Memento Mori had veel nieuws te melden op de drukbezochte

ledenvergadering. Memento Mori Surhuisterveen heeft bewust gekozen voor een actieve

communicatie naar de leden over alle aspecten rondom de uitvaart en het lidmaatschap van de

vereniging.

De recent uitgegeven nieuwsbrief is daar een voorbeeld van. In de praktijk blijkt dat erg veel

mensen niet weten hoe de zaken rondom een uitvaart en de begraafplaats precies geregeld zijn.

Vaak gebeurt dit pas wanneer er daadwerkelijk sprake is van een overlijden.

Behalve de uitleg over de administratieve ontwikkelingen bij de vereniging werden ook de

plannen gepresenteerd voor de restauratie van het baarhuisje op de begraafplaats aan de

Vierhuisterweg en de nieuwe aula in het gebouw De Bining naast de Doarpstsjerke. Qua

administratie is de vereniging op dit moment bezig met de inventarisatie van de rechthebbende

van de graven. Het is een noodzakelijk proces voor de digitalisering van de begraafplaats. Op de

website is meer informatie hierover te vinden.

Het baarhuisje op de begraafplaats zal naast een grondige renovatie ook worden voorzien van

een pantry met een toiletvoorziening. Tevens wordt het oorspronkelijke ontwerp weer in ere

hersteld, waarbij onder andere de twee grote deuren in de voorgevel terugkomen.

Door de realisatie van een nieuwe aula in De Bining wordt in Surhuisterveen weer een situatie

gecreëerd waarbij nabestaanden, aldus Memento Mori, ,,op een respectvolle wijze met elkaar

afscheid kunnen nemen in een sfeervolle en intieme omgeving”. De voormalige kerkeraadskamer

in gebouw De Bining zal daarvoor ingrijpend worden verbouwd. Naar verwachting zullen de

werkzaamheden begin volgend jaar allemaal zijn afgerond.

Op de foto ’s een historische afbeelding van het baarhuisje op het Feanster kerkhof en een

tekening van van de plannen voor de nieuwe aula bij De Bining in Surhuisterveen. Afbeeldingen:

© Memento Mori Surhuisterveen
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