آلجنازة
أنه أمر غير ممكن تصوره أن تفكر في جنازة طفل رضيع بينما قد أصبحتم والدين .هذا الواقع بالطبع ويجب أخذ قرارات بوقت
قصير الذي سوف نتحدث عنه الحقا .سوف نخبركم عن الخيارات وكل اإلمكانيات المتوفرة .أهم شئ أن تختار الشئ المناسب
.وتشعر بقناعة به
تجهيز السلة /الكفن
كيف تريد إحضار السلة /الكفن إلى مكان الفراق؟ هل تريد أن تكون السلة هناك وأن تكون في المكان شخصيا عند وصول
ضيوفك  ،أم تفضل حمل طفلك في السلة أو الكفن عندما يكون الجميع جالسين؟
فتح أو إغالق السلة/الك
.من المهم أن تفكر إذا ترغب في أن تكون السلة/الكفن مفتوحة أو مغلقة خالل الوداع
آلكفن المفتوح يوفر إمكانية للحاضرين التعرف على الطفل الرضيع وعندما يروه سوف يسهل عملية المحادثة .في هذا الحال سيغلق
الصندوق عند نهاية خدمة الجنازة .فكر مليا بمن ترغب بحضور الجنازة ألنها لحظة عاطفية ومثيرة جدا .على سبيل المثال ،يمكنك
.اختيار مغادرة الجميع المكان والبقاء مع مجموعة صغيرة إلغالق الصندوق
.إذا تفضل ترك صورة الطفل لنفسك فقط ،يمكنك إختيار إغالق الكفن قبل الجنازة ،في المنزل أو عندما يكون التوقيت مناسب
يمكنك أيضًا أن تقرر ترك الصندوق مغلق أثناء خدمة الجنازة وعندما يغادروا الضيوف أو إلى غرفة القهوة .افتح السلة مرة أخرى
.و قل وداعا أخيرا وأغلقها سويا مرة أخرى
تزيين المكان بشكل جميل
يمكنكم تزيين المكان بشكل جميل بالشمع،الورود،األحضان،الصور وأشياء أخرى تناسبكم .ضع في اعتبارك وقت حجز القاعة .ال
يمكنك غالبا الدخول إلى القاعة قبل بوقت طويل ويجب إزالة كل شيء في الوقت المناسب .يمكنك أن تسأل مكان المقبرة /محرقة
.كم تحتاج من الوقت
تصميم/ترتيب المقاعد
في العديد من القاعات تكون المقاعد في ترتيب صفوف  ،وهي غير مناسبة حقًا لطفل رضيع .يحب العديد من اآلباء الجلوس في
استفسر عن الخيارات الموجودة .في بعض القاعات هناك تكاليف  U.دائرة حول أطفالهم أو وضع الكراسي على شكل حرف
إضافية شاملة لهذا الطلب .فكر أيضا من سيجلس في أي مكان .من ترغب أن يكون قريبا منك لكي يساندك؟ ومن ال يفضل أن
يكون جالسا بجانب بعضه البعض؟ ألنه لسوء الحظ في بعض األحيان تكون هناك بعض العالقات األسرية المضطربة وسيكون
.األمر مزع ًجا للغاية إذا طغت على وداع طفلك
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إستقبال الضيوف
كيف تريد أن يدخل ضيوفك؟ هل تريد أن تطلب شخصيا منهم الدخول؟ أم تفضل أن يقوم مدير الجنازة بذلك؟ أو هل تريد أن تكون
آخر من يدخل عندما يكون جميع الضيوف جالسين؟ هل تريد تشغيل الموسيقى عندما يدخلوا ضيوفك؟ إذا اخترت مقطوعة موسيقية
ذات كلمات خاصة  ،فيفضل تشغيلها إذا كان بإمكان الجميع االستماع إليها جيدًا .أم تفضل الدخول في صمت؟
الخطاب
يمكن لألهل أن يلقوا كلمة خالل خدمة الجنازة وأيضا يمكنك الطلب من األصدقاء أو األسرة التحدث بشئ .يمكن أن تكون نص
.مكتوب ذاتيآ أو قراءة شعر أو قصة صغيرة
أحيانا قد تود التحدث بشئ ولكنك عاطفيا جدا .ال مشكلة ،أطلب من شخص آخر قراءة خطابك من الورقة نيابا عنك إذا لم تكن قادر
.ان تفعل هذا بذاتك
موسيقى
.في هذا الرابط جمعنا لك قائمة مقترحة لموسيقى تناسب وداع الطفل الرضيع .بالطبع ،يمكنك ايضا إختيار أي موسيقى تجدها جميلة
.تستطيع إختيار موسيقى لالطفال إذا يتواجد أطفال في المكان .يمكنك أيضا طلب من أشخاص بمحيطك أن يبثوا شئ حيا أو يغنوا
ورود
تأتي تنسيقات الزهور بجميع األشكال واألحجام .غالبا ما يكون لبائعي الزهور أشكال زهور خاصة لألطفال مثل القلب أو النجمة أو
الفراشة .يمكنك طلب الزهور من بائع زهور الجنازة  ،ولكن يمكنك أيضًا أن تطلب من بائع الزهور في الزاوية صنع شيء ما لك
أو يمكنك صنع شيء ما بنفسك .عند اختيار الزهور  ،ضع في اعتبارك مقياس السلة .من األفضل أن تطلب قطع زهور صغيرة ال
تتجاوز كبر السلة .يمكنك أيضا طلب من جميع الضيوف بحضور زهرة واحدة لعمل باقة جميلة .يمكنك اختيار أخذ الورود معك
.إلى المنزل أو تركه عند القبر
كتاب تدوين الذكريات
غالبا ما يوجد كتاب تعزية في الجنازة .يجد العديد من اآلباء أن هذا غير مناسب للطفل ويختارون كتاب لتدوين الذكريات به
صفحات فارغة حيث يمكن لجميع الضيوف كتابة شيء ما أو يمكن لألطفال الحاضرين رسم شيء ما .إذا أضفت أقالما ملونة أو
.أقالم لوحية على الكتاب فستصبح أقل رسمية أي كتاب ذاكرة مليئ باأللوان
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صور
إذا لديك القليل من الذكريات فيمكنك أخذ صور الجنازة وكل شئ .يمكنك فعل ذلك لوحدك أو طلب من األصدقاء/األسرة أو تعيين
مصور للوداع .إذا اخترت شخص مختص لرعاية جنازة األطفال  ،يمكن للشخص نفسه التقاط صور للجنازة .إنهم لديهم الكثير من
.الخبرة في هذا األمر ويعرضون دائما هذه الخدمة عليك
فيديوهات
الصور المتحركة والصوت مهمان للغاية أيضا .تريد أن تتذكر كل شيء ومع الفيديو يمكنك بسهولة استرداد الصور .في معظم
.القاعات هناك إمكانية لتسجيل خدمة الجنازة .يتم ذلك بكاميرات في السقف بالكاد يمكن مالحظتها .الجودة جيدة لكنها ليست ممتازة
يمكنك أيضا اختيار تركيب كاميرا فيديو على حامل ثالثي القوائم بنفسك أو تعيين شخص لعمل فيديو وداع احترافي .يمكنك أيضا
.اختيار بث خدمة الجنازة حتى يتمكن األشخاص من متابعتها عن بعد الذين ال يمكنهم حضور االجنازة
تقديم الطعام
إذا كنت تريد أن تأكل شيئا ما مع ضيوفك  ،فيمكنك التفكير في كعك خاص (يتم اكله في حفالت استقبال المولود الجديد ,يدعى هذا
لالحتفال بميالد طفلك .إذا اخترت التجمع في المنزل  ،يمكنك حتى صنع شيء أو خبز شيء ): beschuit met muisjesالكعك
ما .لكن إذا اخترت االجتماع في قاعة محرقة الجثث أو المقبرة  ،فهذا غير مسموح به غالبًا ويجب عليك االستعانة من عروض
.الطعام التي يقدمونها .غالبا ما تكون قائمة األسعار متاحة على الموقع اإللكتروني أو يمكن لمرشد الجنازة مساعدتك أكثر
طقوس الوداع
من المستحيل بالطبع ترك طفلك .هذا هو السبب في أنه من الجيد التخلي عن بعض الطقوس المتعارفة .يمكنك التفكير في البالونات
أو الفقاعات أو الفراشات .يمكنك أيضًا إعطاء طفلك الشرائط المعلقة في السلة وان تتركها في يده .في لحظة الوداع األخير تقوم
.بقص الشرائط والنصف األول يبقى مع طفلك والنصف اآلخر معك
إعطاء شيء للطفل
الكثير من الوالدين يجدون حضن الطفل أو أخذ صورة له مع األسرة شيء جيدا .أيضا،الرسائل ،الرسوم ،المجوهرات،أو قطع
.ثياب .اختر شئ ذا معنى بالنسبة لك .إذا كان هناك حليب األم يمكنك أيضا إعطاء طفلك القليل من الحليب
مساهمة األطفال وقت الجنازة
إذا كان هناك أطفال في المناسبة فمن الجيد أن نعطيهم مجال لتشغيل األغاني التي هي خاصة لألطفال .على سبيل المثال ،يمكنك
الطلب منهم إلجراء رسومات للطفل ووضعه على أو في السلة .كما يمكنهم إيضاء شمعة (بمساعدة شخص بالغ )أو إطالق فقاعات
.أو قراءة شيء بصوت عالي (لألطفال األكبر سنا)
إذا كان األطفال مازالوا صغارا جدا ،فمن الجميل أن يكون لديك حاضنة أطفال يمكنها االبتعاد عن المكان إذا لم يعد الطفل يرغب
.بالبقاء أو عندما يبدأ في البكاء .بهذه الطريقة تتجنب إضطراب الجنازة وإنشتات الضيوف في الجلسة
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