Uitvaartceremonie als waardevolle herinnering
Afscheid moeten nemen van een dierbare kan
diep ingrijpen in het leven van de directe
nabestaanden. Zeker als het heengaan
onverwacht plaatsvindt komen er talloze zaken
aan de orde die in korte tijd geregeld moeten
worden. Dan is het goed als u die zaken in
vertrouwde handen kunt geven van iemand die
alles tot in detail beroepsmatig kan verzorgen.

De uitvaart van uw dierbare
tot in de puntjes verzorgd...

Gerda van den Hoek is zo'n iemand. Met haar
professionele werkwijze verzorgt ze niet alleen
een uitvaart die in positieve zin in herinnering
van de nabestaanden zal blijven, maar

daarnaast geeft ze alle facetten van de
uitvaartceremonie een heel persoonlijk
karakter en gaat haar dienstverlening werkelijk
hartverwarmend ver.
Al in een eerste kennismakingsgesprek zult u
merken dat de wensen van de overledene èn
de nabestaanden centraal zullen staan in elke
fase van de ceremonie.
In de binnenzijde van deze flyer leest u meer
over wat Gerda van den Hoek voor u kan betekenen bij de voorbereidingen en verzorging
van een herinneringswaardige uitvaart.
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De persoonlijke en warme
benadering, de omgang
met de nabestaanden en
de professionele werkwijze
zorgen ervoor dat de uitvaart
voor altijd een waardevolle
herinnering zal blijven.

Professionele uitvaartzorg met een persoonlijke benadering
Gerda vindt een persoonlijke
omgang met de directe nabestaande(n) voor en tijdens de
plechtigheden heel belangrijk;
zij moeten ook later nog kunnen terugkijken op een mooie
en goede uitvaart.
Voorop staat dat u voor de
volle 100% tevreden bent over
haar diensten.
Alle kosten worden vooraf met
u besproken en nauwlettend in
de gaten gehouden, zodat u
achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Het tarief
van Gerda is trouwens laag, in
tegenstelling tot de veel commerciëler werkende grotere
ondernemers.
Maar ook na de uitvaart houdt
haar taak niet onmiddellijk op.
Na de plechtigheden zal ze
altijd een bezoekje aan de
directe nabestaande(n)
brengen om even terug te zien
op hoe alles is verlopen, en
zomogelijk nog een woordje
van troost te geven.

Het is een goede zaak om eens te overwegen
om de uitvaart van een geliefde of uzelf, ook als
daartoe nog geen aanleiding is, in grote lijnen of
gedetailleerd alvast met Gerda te bespreken.
Daarbij is het niet van belang of u verzekerd
bent of niet, of bij welke maatschappij u bent
verzekerd. U bent altijd vrij te kiezen door wie u
een uitvaart laat verzorgen, dit staat los van uw
uitvaartverzekering.
Neem eens contact op met Gerda van den Hoek
voor een vrijblijvende afspraak voor een bezoek
aan huis. U kunt dan in alle rust uw wensen bepalen en vastleggen en hoeft zich dan geen zorgen te maken als het moment van verscheiden
uiteindelijk in zicht komt.

Welke diensten kunt u verwachten?
Een beknopt overzicht van diensten die vooraf
met u zullen worden besproken en als u daarmee
akkoord bent ook worden uitgevoerd:
Planning
Afspreken uitvaartdienst kerk/crematorium of
andere locatie.
Gehele regeling van de uitvaart (begrafenis /
crematie).

Drukwerk en publicaties
Rouwbrieven.
Dankbetuigingen.
Gedachtenisprentjes (Standaardfoto of eigen ontwerp).
Kennisgeving in dagblad/weekblad of parochieblad.
Opbaren
Verzorgen van de overledene.
Thuisopbaring verzorgen of.
Rouwkapel/mortuarium of uitvaartcentrum Grafkist
of draagplank uitzoeken.
Leveren van zowel bedkoeling als kistkoeling.
Vervoer
Overbrengen vanuit woonhuis/zorgcentrum/
ziekenhuis of anders.
Rouwvervoer dag van de uitvaart (rouwauto's in
diverse kleuren).
Volgauto's.
Uitvaart
Condoleanceregister en aluminium naamplaatje(s)
leveren.
Bloemen bestellen.
Uitvaartleider en dragers.
Begraven
Graf bestellen / huurperiode.
Grafdelven alsook opgravingen verrichten en
herbegravingen verzorgen.
Cremeren
Crematorium / muziek bespreken.
Koffietafel bespreken.
Gedachtenis
Bemiddelen bij een gedenkteken.
Gedenkteken af- en opzetten / letters bijzetten.
Administratie
Verzekeringen.
Deposito's.
Wilsbeschikkingen.
Berichtgeving bij overlijden aan diverse instanties.
Aangifte overlijden Burgerlijke Stand

Uitvaartzorg met hart en ziel!

