Nieuwsbrief Weekend van de Begraafplaats
februari 2020

Op 5, 6 en 7 juni is het weer het Weekend van de
Begraafplaats. Het thema dit jaar is: Begraafplaatsen,
vol liefde. Drie dagen lang vinden er op talrijke
begraafplaatsen verspreid over heel Nederland
activiteiten plaats. Op deze dagen staan beheerders
en vrijwilligers tijdens de Open Dagen klaar om
bezoekers te vertellen over begraafplaatsen en
begraven. Daarnaast organiseren zij tal van
activiteiten, zoals rondleidingen, lezingen, verhalen,
uitvaartmarkten en tentoonstellingen.

Begraafplaatsen: vol liefde
Uit onderzoek blijkt dat bezoekers een begraafplaats
omschrijven als een plek vol liefde. Een plaats waar zij hun
overleden dierbaren liefdevol begraven en herdenken.
Liefde is volop te vinden op begraafplaatsen. Lees maar eens
de teksten op de grafstenen. Die verhalen over de
genegenheid tussen geliefden, vrienden, collega’s, ouders en
kinderen. De begraafplaats is de plek waar mensen hun liefde
voor hun dierbaren kenbaar en voelbaar maken. Een
begraafplaats als baken van troost, respect en eerbied. Een
sfeervolle oase van rust.

Organisatie
Het Weekend van de
Begraafplaats wordt
georganiseerd door de
Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB), de
Branche Vereniging
Ondernemers
Begraafplaatsen (BVOB)
en stichting Terebinth.
Website en social
media
Aanvullende informatie
over het Weekend van de
begraafplaats is te vinden
op de website: . ‘Het
Weekend’ is ook zichtbaar
via social media: Facebook
en Twitter.

Maar je vindt de liefde ook terug in de zorg en aandacht van
de mensen die op de begraafplaats werken. Beheerders en
vrijwilligers dragen zorg voor de nabestaanden en voor de
degenen die een graf komen uitzoeken. Maar ook zorgen zijn
voor het dagelijks onderhoud van de begraafplaats.
Als we spreken over het belang van begraafplaatsen, spreken
we vaak over begraafplaatsen als groene plek, als cultuurhistorisch archief van een dorp of stad, als plek van stilte en
herdenken, maar laten we niet vergeten dat begraafplaatsen
vooral plekken zijn waar de liefde een kans krijgt.
Eind mei verschijnt Het
begraafplaatsgevoel,
een bundeling van de
mooiste interviews uit de
bekende rubriek 'Het
begraafplaatsgevoel
van...'. Bekende(re)
Nederlanders vertellen
waaruit hun speciale
gevoel voor
begraafplaatsen bestaat.

Op dit moment is de werkgroep Weekend van de
Begraafplaats druk met het voorbereiden van de diverse
activiteiten.
Op het programma staan o.a.
presentatie boek Het Begraafplaatsgevoel
publiciteit in landelijke media (kranten, radio en tv)
affiche (klein en groot formaat)
website met agenda en informatie over thema
berichtgeving op social media: Facebook, Twitter en
Instagram
ondersteuning bij PR en organisatie van activiteiten
In de komende maanden ontvangt u meer informatie over
het thema Begraafplaatsen: vol liefde en de verschillende
landelijke activiteiten. En suggesties over welke activiteiten u
op uw begraafplaats kunt organiseren.

U kunt zich nu al aanmelden voor deelname aan de Week. In
2019 deden 108 begraafplaatsen mee. Dit jaar willen
wederom de ‘honderd’ halen en zorgen dat in elke provincie
minimaal twee begraafplaatsen meedoen.

Eind januari is het persbericht Save-the-date over het
Weekend van de Begraafplaats rondgestuurd. Inmiddels
hebben al diverse media het bericht gepubliceerd op website
en in agenda's. U kunt het persbericht gebruiken voor eigen
berichtgeving.
U kunt het persbericht (Word en PDF), de foto en het logo van
het Weeekdn downloaden vanaf PR-materialen.
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Het is ongetwijfeld het
beste boek om een
begraafplaatsgevoel op te
roepen, ook bij mensen
die het nog niet hebben of
bij wie het nog sluimert.
Heel geschikt dus om
te verkopen of te
schenken tijdens het
Weekend van de
Begraafplaats.
Het boek wordt
uitgegeven door Stichting
Eindelijk, met steun van
de LOB en de BVOB.
Formaat: 18 x 27 cm - 88
pagina's - met full color
portretten van alle
geïnterviewden.
De verkoopprijs van het
boek is €15.
U kunt het boek,
afhankelijk van het aantal
exemplaren, met korting
inkopen. Geïnteresseerd?
Mail naar Anja Krabben
(oprichter van Stichting
Eindelijk en
hoofdredacteur van De
Begraafplaats):
info@stichtingeindelijk.nl
of bel 06 4612 4803.
Organiseer een
activiteit
Mail of bel ook als u
ervoor openstaat iets te
organiseren rond de
verschijning van dit boek
tijdens het Weekend van
de Begraafplaats.
Bijvoorbeeld een uitreiking
van het eerste exemplaar
aan één van de BN'ers die
in het boek aan het woord
komt.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u lob@begraafplaats.nl toe aan uw adresboek.

