Cenaze
Tam çocuk sahibi olduğu anda, onun cenazesi hakkında düşünmeyi kimse tahmin edemez.
Ne yazik ki içinde bulunulan durum böyledir ve kısa zamanda verilmek zorunda olan kararlar
sizi bekler. Bu bölümde size alabileceğiniz farklı kararları ve elinizdeki seçenekleri
açıklayacağız. En önemli şey kendinize göre doğru olanı ve doğru oldugunu hissettiginiz
kararları vermeniz.
Sepeti/Kutuyu Hazırlamak
Çoçuğunuzu veda odasına ne zaman getirmek istersiniz? Sepetin/kutunun ziyaretçiler
gelmeden hazır olmasın mı tercih edersiniz, yoksa herkes oturduktan sonra kendiniz mi odaya
getirmek istersiniz?
Sepetin/Kutunun Açık ya da Kapalı Olması
Seremoniden önce, sepetin açık mı yoksa kapalı mı olmasını istediginizi düşünmeniz
gerekiyor.
Sepet açık olursa ziyaretciler bebeginizi görme ve tanıma firsatı bulacaklar. Bebeginizi
gördükten sonra konuşmak ziyaretçiler için biraz daha kolay olacaktır. Ziyaretçiler bebeginizi
gördükten sonra sepet kapatılabilir. Veda çok özel ve duygusal yogunlugu cok yüksek bir an
oldugu icin, kimlerin katılacağini çok iyi düşünmelisiniz. Herkesin odadan çıkmasını
isteyebilirsiniz. Sizin belirlediğiniz küçük bir grup ile sepeti kapatabilirsiniz.
Eğer bebeğinizin resminin sadece sizin hafizanızda olmasını isterseniz, sepeti seremoniden
önce kapatabilirsiniz. Böylelikle zamanınızı kendinize göre ayarlamış olursunuz. Ayrıca
ziyaretçiler gittikten sonra son bir kez daha açıp vedalaşabilirsiniz.
Mekanı Dekore Etmek
Veda edeceğiniz odayı mumlar,çiçekler, oyuncak hayvanlar fotoğraflar ya da içinizden gelen
diğer eşyalarla dekore edebilirsiniz. Eğer veda seremonisini mezarlıkta ya da krematoryumda
yapacaksanız onların ne kadar süre verebildiğini de sordurabilirsiniz.
Oturma Düzeni
Eğer vedayı ev dısında organize ettiyseniz koltuk düzenini bebeğiniz ortada olmak kaydıyla
daire ve ya U seklinde hazırlatın. Genellikle cenaze yerlerindeki toplantı odaları sıra şeklinde
düzenlendiğinden bunu belirtmeniz faydalı olur. Bazı mekanlar ücret talep edebilirler. Ayrıca
kimin nerede oturması gerektiğine de karar vermeniz gerekebilir. Diğer aile bireylerinin
arasında sorun çıkarmaması için beraber oturmaması daha iyi olacak insaları da belirtin,
böylelikle başka şeyler bebeğinize veda etmenize gölge düşürmez.
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Misafir kabulu
Misafir karşılamanın nasıl olmasını istersiniz? Kendiniz mi karşılamak istersiniz? Yoksa cenaze
müdürünün bunu yapmasını mı tercih edersiniz?
Yoksa herkes oturduğunda en son giren mi olmak istersiniz? Misafirleriniz geldiğinde müziğin
çalmasını ister misiniz?
Eğer özel metinli bir müzik seçerseniz,herkesin rahat duyabilecegi gibi çalinmasına özen
gösterin. Yoksa sessizce girmeyi mi tercih edersin?
Konuşmalar
Servis sırasında ebeveynler konuşabilir, ancak arkadaşlarınızdan veya ailenizden bir şey
söylemelerini de isteyebilirsiniz.
Kendi yazdığınız bir parça olabilir, bir şiir veya bir hikaye de okuyabilirsiniz.
Kendiniz bir şey söylemek istiyorsanız,muhtemelen bu sizin için çok duygusal olacaktır. Başka
birinden konuşmanızı kopyalamasını ve yapamıyorsanız okumasını isteyebilirsiniz.
Müzik
Bebeğinizin vedasına uygun müzik önerileriyle buraya özel bir ekledik.
Ama tabii ki istediğiniz herhangi bir müzik parçasını seçebilirsiniz.
Vedada çocuklar varsa, bazı tekerlemeler/çocuk şarkılari da seçebilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki
insanlardan canlı bir şeyler çalmalarını veya şarkı söylemelerini isteyebilirsiniz.
Çiçekler
Çiçek aranjmanları tüm şekil ve boyutlarda gelir. Çiçekçiler genellikle çocuklar için kalp, yıldız
veya kelebek gibi özel çiçek aranjmanları yapar.
Bir cenaze çiçekçisinden çiçek sipariş edebilirsiniz,ya da herhangi bir çiçekçiden sizin için bir
şey yapmasını isteyebilir veya kendiniz bir şey yapabilirsiniz.
Çiçekleri seçerken sepetin boyutlarını göz önünde bulundurun. Sepetten daha büyük olmayan
küçük çiçek aranjmanları sipariş etmek en iyisidir.
Güzel bir buket yapmak için tüm konukların bir çiçek getirmesini de isteyebilirsiniz. Bu buketi
eve götürmeyi ya da mezarda bırakmayı seçebilirsiniz.
Hatıra kitapçığı
Cenazelerde genellikle bir taziye defteri vardır.
Birçok ebeveyn, bunu bir bebek için uygunsuz buluyor ve tüm konukların bir şeyler
yazabileceği veya çocukların da bir şeyler çizebileceği boş sayfaları olan bir hatira kitapçığı
tercih ediyor.
Renkli kalemler veya keçeli kalemler eklerseniz, daha gayri resmi olacak ve renkli bir hatıra
defteri haline gelecektir.
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Fotoğraflar
Bebeğinizle birlikte az anınız olacağı için, cenaze dahil her şeyin fotoğrafını çekmek önemli
olacaktır.
Fotoğrafları kendiniz çekebilir, ailenize/arkadaşlarınıza sorabilir veya bir veda fotoğrafçısı
tutabilirsiniz.
Özel bebek cenaze servisini tercih ederseniz, cenaze müdürü fotoğrafları kendisi çekebilir. Her
zaman bu olasılığı size sunarlar ve bu konuda çok deneyime sahiptirler.
Videolar
Hareketli görüntü ve ses de çok önemlidir. Her şeyi hatırlamak istersiniz ve video ile
görüntüleri kolayca alabilirsiniz.
Çoğu oditoryumda hizmetin kaydedilme olasılığı vardır.
Bunu, tavanda zar zor fark edilen kameralarla çektikleri için, kalitesi iyi ama mükemmel
olmayacaktır.
Ayrıca bir video kamerayı bir tripoda kendiniz monte etmeyi veya profesyonel bir veda videosu
çekmesi için birini kiralamayı seçebilirsiniz.
Ayrıca, cenaze servisine katılamayan kişilerin uzaktan takip edebilmeleri için hizmetin akışa
alınmasını da seçebilirsiniz.
Yemek servisi
Misafirlerinizle birlikte bir şeyler yemek istiyorsanız, çocuğunuzun doğumunu kutlamak için
bebek şekerli peksimet düşünebilirsiniz.
Evde toplanmayı tercih ederseniz, kendiniz bir şeyler yapabilir veya pişirebilirsiniz.
Bir krematoryum veya mezarlığın oditoryumun da bir toplantı yapmayı seçerseniz, buna
genellikle izin verilmez ve onların sundukları yemek seçeneklerinden yararlanmanız gerekir.
Ücret listeleri genellikle web sitesinde bulunur veya cenaze müdürünüz size daha fazla
yardımcı olabilir.
Veda Ritüeli
Bebeğinizden ayrılmak elbette imkansızdır. Bu yüzden bir ritüelle ile birlikte bir şeyden
vazgeçmek daha güzel olacaktır.
Balonlar, baloncuklar veya kelebekler düşünebilirsiniz. Sepete astığınız bebek kurdeleleri de
bebeğinizin eline verebilirsiniz.
Son veda anınızda kurdeleleri kesiyorsunuz ve yarısı bebeğinizle yarısı da sizinle kalıyor.
Bebeğinize bir şeyler verin
Birçok ebeveyn bebeğine bir şeyler vermeyi ister.
Bu sevimli bir oyuncak ya da kendilerinin/ailenin bir fotoğrafı olabilir, aynı zamanda bir
mektup, çizim, bir mücevher ya da bir giysi parçası da olabilir.
Sizin için anlamlı olan bir şey seçin. Anne sütü varsa, bebeğinize biraz süt de verebilirsiniz.
Çocukların hizmete dahil edilmesi
Serviste çocuklar varsa, onlara görev vermek veya özellikle onun için şarkılar çalmak çocuklar
için anlamlı olacaktır.
Örneğin,çocuklardan bebek için bir çizim yapmak ve onu yanına veya sepete koymalarını
isteyebilirsiniz.
Ayrıca bir mum yakabilir (bir yetişkinin yardımıyla), baloncukları üfleyebilir veya bir şeyler
okuyabilir (büyük çocuklar için).
Çok küçük çocuklar var ise, ağlamaya başlayabileceği için, oradan ayrılabilecek onları dışarı
çıkarabilecek bir dadı ayarlamak daha rahat olabilir.
Bu sayede hizmetin kesintiye uğramasını ve dikkatinizin dağılmasını engellersiniz.
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