Mergel Urn

Persbericht

De Limburg urn van mergel

Cultuur speelt een grote rol bij vele belangrijke momenten die ons leven markeren, zoals een huwelijk,
geboorte, maar ook de dood. Dan wordt houvast aan hetgeen bekend en vertrouwd is erg belangrijk. De
Mergel Urn, de Limburg urn van mergel, legt een verbinding tussen de geboortegrond en het afscheid van het
aardse leven. Onze wereld staat bol van anonieme, industrieel vervaardigde en in verre oorden gefabriceerde
massaproducten. Vanuit een fier zelfbewustzijn dat vertrouwt op eigen kracht heeft de BV Limburg een geheel
eigen visie op de urn ontwikkeld. De Mergel Urn, de Limburg urn van mergel, is bedoeld als asbestemming
voor mensen die niet anoniem door het leven gaan en waarde hechten aan rituelen die verbinden in tijd en
ruimte.

Ambachtelijk en typisch Limburgs
De Mergel Urn, de Limburg urn van mergel, is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. De as na crematie, of
een deel daarvan, wordt in deze urn verzegeld. Tevens is het mogelijk de urn van een inscriptie te voorzien.
Het betreft een typisch Limburgs natuurproduct uit de mergelgroeve. Elke handgemaakte urn is derhalve uniek
en wordt bij uitgifte voorzien van een certificaat van echtheid. In de mergel zitten soms zelfs nog fossielen
van overleden dieren uit het verre verleden. Tijd en ruimte komen hier bij elkaar. Mergel is dan ook heel
symbolisch en toepasselijk om de as van een overledene in te bewaren.

BV Limburg & partners: Toon Hermans Huis, Yarden & Walpot
De Mergel Urn, de Limburg urn van mergel, is een initiatief van BV Limburg. BV Limburg is een coöperatie
die samen met ondernemers, culturele instellingen, educatieve organisaties, media en burgers producten
maakt voor en over Limburg. Een deel van de opbrengst van de Mergel Urn komt ten goede aan de Toon
Hermans Huizen Limburg. Het Toon Hermans Huis is een organisatie waar mensen met kanker en hun naasten
steun, informatie en lotgenoten kunnen vinden. Crematoria Yarden en Walpot hebben met het delen van
hun vakkennis dit product mede mogelijk gemaakt. Zij hebben tijd en ruimte genomen om nabestaanden in
Limburg een streekeigen asbestemming aan te bieden.

Graag nodigen wij u uit voor de wereldprimeur van de Mergel Urn op maandagmiddag 4 juni in de
Romeinse Katakomben te Valkenburg. Op deze middag komen begin en einde samen bij de bron:
de mergelgroeve.

Programma maandag 4 juni 2012
15:45
16:00

16:30
17:00

Ontvangst
- Welkom door Gerard Rooijakkers, directeur BV Limburg
- Presentatie ‘Mergel urn’ door projectleider Loes Jeuken
- Donatie aan Toon Hermans Huis
- Voorstelling Toon Hermans Huis door Nellie Poiesz-Rutten
- Vragenronde
Rondleiding catacomben
Borrel

Locatie
Romeinse Katakomben
Plenkertstraat 55
6301 GL Valkenburg aan de Geul

In verband met de beperkte plaatsen graag voor 28 mei uw aanwezigheid bevestigen via a.vanminsel@bv-limburg.eu
Er is na afloop van het programma ruimte voor interviews. In verband met de planning graag even bericht vooraf.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Benedicte Caenen (BV Limburg) 06-27492791 - b.caenen@bv-limburg.eu / Loes Jeuken (projectleider) 06-52334729

TOON HERMANS HUIZEN
LIMBURG

