Bloemen
Betekenis en gebruik van bloemen in de uitvaart
Er zijn heel veel mogelijkheden waaruit gekozen kan worden als het gaat om
bloemen bij een uitvaart. Er zijn grafkransen, graftakken en herinneringslinten
te koop. Maar natuurlijk kan men ook bloemen plukken of een ‘gewoon’
boeket gebruiken. Bij het opbaren komt het voor dat nabestaanden de
overledene een bloem of boeketje in de handen geven. Tijdens de
uitvaartplechtigheid kunnen de bloemen op of rond de kist liggen. Doorgaans
is het zo dat bloemstukken van de familie op of het meest dichtbij de kist
liggen. De bloemen van belangstellenden worden rond de kist gelegd. Soms
gooien aanwezigen een bloem in het graf waar de kist in is gezakt. Families
kunnen zelf kiezen wat ze met de bloemen doen na de uitvaartplechtigheid. Ze kunnen achterblijven op
het graf of op het crematoriumterrein, maar het is ook mogelijk ze mee naar huis te nemen of ze neer te
leggen bij een monument. Er zijn ook mogelijkheden om een bloem te drogen zodat u deze kunt
bewaren als herinnering. Het komt ook voor dat nabestaanden geen bloemen willen tijdens bij de
uitvaart. Dit staat dan vermeld in de rouwadvertentie of de rouwkaart.

Symboliek van bloemen
Bloemen hebben symbolische betekenissen die per bloem weer anders zijn.
Deze betekenissen zijn in de loop van de tijd ontstaan en kunnen per land en
cultuur behoorlijk verschillen. Sommige bloemen hebben een vrijwel
universele symbolische betekenis. Door deze symboliek kan het geven van
een bepaalde bloem een extra betekenis geven. Naast de bloemen zelf
hebben ook de kleuren een symbolische waarde.

BELANGRIJK OM TE WETEN

Bloemen hebben
symbolische waarden
Niet bij elke uitvaart
gewenst

Hieronder de betekenis van een aantal soorten bloemen:
Aronskelk – de maagd Maria
Amaryllis- betoverende schoonheid
Jasmijn- vriendschap en naastenliefde
Witte Chrysant – Allerzielen
Lelietje van dalen – Christus
Lotus – Zuiverheid
Madeliefje – reinheid/ maagdelijkheid
Roze roos – jij en ik
Witte en rode rozen – voor altijd samen
Tulp – ik bid voor je
Vergeet- mij- nietje – ware liefde
Zonnebloem – gerichtheid naar God
Kogel Amarant – eeuwig durende liefde
Roze anjer – ik zal je nooit vergeten
Veel voorkomende associaties met kleuren zijn:
Rood - Liefde, lijden, hartstocht, moed, verleiding, zwoel.
Wit - Eenvoud, reinheid, maagdelijkheid, kalmte, onschuld, puurheid, stilte, ongereptheid.
Geel - Licht, vrolijkheid, voorjaar glorie, kleur van de zon, energie, groei, kracht, lentegevoel.
Magenta - Uitbundig, opwindend, schokkend.
Oranje - Warmte, rijkdom, extravert, koningshuis, kracht, optimisme, plezier, sportiviteit, vitaliteit.
Blauw - Goddelijkheid, oneindigheid,
spiritualiteit, trouw, oprechtheid.
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Oranje - Warmte, rijkdom, extravert, koningshuis, kracht, optimisme, plezier, sportiviteit, vitaliteit.
Blauw - Goddelijkheid, oneindigheid, spiritualiteit, trouw, oprechtheid.
Purper- Koninklijkheid, sensualiteit, decadentie.
Roze- Zachtheid, tederheid, blijdschap, geboorte, ingetogen, romantiek, zoet, lief, onschuldig.
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