Sterven is het afscheid van dit leven.
Ook al weten we dat allemaal, het is
verdrietig als het gebeurt.
En uitgerekend dán moet in korte tijd
veel worden besloten en geregeld.
Alma Uitvaartzorg biedt u praktische
ondersteuning en verzorgt samen
met u het afscheid. In alle rust, met
aandacht voor uw wensen.
Bel bij een overlijden 06 31577320
Wat gebeurt er als u heeft gebeld?
In de meeste gevallen spreekt u
Barbara Alma, maar bij verhindering
wordt zij vervangen door collega’s
met eenzelfde visie en werkwijze.
U ziet de dagen die volgen steeds
dezelfde persoon.
Als eerste wordt de overledene
verzorgd. Als de mogelijkheden er zijn
en als u dat wilt, gebeurt dat samen
met u. Het opbaren kan thuis of in een
uitvaartcentrum.
Hierna bespreken we samen de
zaken die geregeld moeten worden.

Zoals de keuze voor begraven of
cremeren, het uitzoeken van een kist,
mand of wade, de rouwkaart en alles
wat er verder bij een uitvaart komt
kijken.
Alma Uitvaartzorg werkt met kleine
bedrijven en bijzondere locaties om
uw wensen ‘op maat’ vorm te kunnen
geven. Meer informatie vindt u op de
site www.almauitvaartzorg.nl.

Wat zijn de kosten?
Iedere uitvaart is anders; gemiddeld
kost een uitvaart tussen de 4.500
en 10.000 euro. Heeft u een
uitvaartverzekering, dan bent u over
het algemeen vrij in uw keuze voor een
uitvaart-ondernemer. (Alleen bij een
‘natura’ verzekering is er soms sprake
van een korting die wordt verleend bij
besteding bij de verzekeraar.)

Wanneer u dit wenst bespreken
we tevens de
invulling van het
afscheid. Het is fijn als de uitvaart
recht doet aan de overledene en
het afscheid plaatsvindt in een
sfeer die past bij de overledene en
bij u. De ervaring heeft geleerd dat
wanneer u actief betrokken bent bij
de invulling van de uitvaart, dit kan
helpen bij het verwerken van uw
verlies.

Uw wensen rond uw overlijden
Heeft u wel eens nagedacht over wat
u zou willen na uw overlijden? Voor
de naasten is het prettig om te weten
dat ze naar uw wens handelen.
Alma
Uitvaartzorg
heeft
een
wensenformulier waarin u alles kunt
vastleggen, u vindt deze op de
website.
Heeft u liever een persoonlijk
gesprek of wilt u meer weten over de
mogelijkheden die er zijn, belt u dan
voor een afspraak naar 035-6910743.
Daarbij kan tevens een indicatie
worden gemaakt van de kosten.
Zo’n gesprek is gratis en verplicht u
tot niets.

Gedurende de dagen die volgen
op het overlijden zullen we elkaar
regelmatig spreken; u krijgt een
draaiboekje waarin u alle details van
de uitvaart terug kunt lezen en een
kostenraming.

Alma Uitvaartzorg
wordt geleid door
Barbara Alma:
“De dagen tot de
uitvaart en de
uitvaart zelf, maken
samen de
laatste herinnering.
Hoe beter dit afscheid past bij de
overledene en de naasten, hoe
sterker en mooier het de herinnering
zal maken.
Het vooraf bespreken van de uitvaart
kan daarbij helpen, maar ook het zelf
actief bijdragen.
Toen mijn man overleed, besefte ik
hoe belangrijk goede uitvaartzorg
is voor de verwerking van verdriet.
Ik heb mijn hart gevolgd en de
post-HBO
opleiding
Meander
Uitvaartbegeleiding gedaan.
Uitvaartbegeleiding is een prachtig
vak. Ik beschouw het als een eer dit
bijzondere moment in het leven van
mensen te mogen begeleiden.”

