
 
 

Maatregelen Corona-virus 
 

Het Groninger Landschap en Algemeen Belang DELA volgen de richtlijnen van het RIVM 
en de GGD.  Daarnaast is er afstemming met de relevante organisaties uit de 
uitvaartbranche. 

Zie ook https://www.dela.nl/over-dela/nieuws-en-media/20200309-informatie-over-
uitvaarten-en-coronavirus 

Hieronder leest u welke maatregelen wij hebben moeten nemen. We zijn ons ervan 
bewust dat deze maatregelen van grote invloed zijn op de manier waarop u van uw 
naaste afscheid neemt. We ondersteunen u zo goed mogelijk. Met raad en daad en door 
er zo goed mogelijk voor u te zijn. 

Uitvaarten 
Bij uitvaarten mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. Dat is exclusief de 
professionals die de uitvaart begeleiden. 

Catering 
Catering is niet toegestaan, we mogen ook geen koffie of thee schenken. 

Begravingen 
Rondom de begravingen houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM: geen handen-
schudden, afstand tot elkaar van 1,5 meter en bij niet fit zijn thuisblijven. Houdt het 
gezelschap dat aanwezig is zo beperkt als mogelijk met een maximum van 30 personen. 

Een blijvende herinnering 
Wanneer een deel van uw naasten, uw gasten, een uitvaart niet kan bijwonen kunt u 
ervoor kiezen om een video of foto’s van de plechtigheid te laten maken. Zo kunnen de 
thuisblijvers zich toch nog met de ceremonie verbonden voelen. Uw uitvaartverzorger 
kan u helpen met het vinden van de juiste afscheidsfotograaf of -videomaker. 

U bent nog steeds welkom voor een bezoek 
Wierdebegraafplaats Wierum is ook nu een prettige plek om te zijn. U bent van harte 
welkom voor een wandeling of een bezoek, mits u de RIVM-richtlijnen in acht neemt.  
 
Open dag 
De geplande open dag op woensdag 20 mei is niet doorgegaan. Hier komt een nieuwe 
datum voor. 

Tot slot 
Het zijn onzekere tijden en de kans bestaat dat er nieuwe – al of niet strengere- 
maatregelen genomen worden. Onze dienstverlening passen we daarop aan, net als deze 
tekst. Dit bericht is bijgewerkt tot en met 2 juni 2020. 
 
Bereikbaarheid 
Onze medewerkers werken, voor zover noodzakelijk, vanuit huis. Ons kantoor is 24/7 
bereikbaar op 050-7001506. 


