Persoonlijk en respectvol afscheid

Harriët Smetsers Uitvaartzorg is een zelfstandige, kleinschalige en
persoonlijke uitvaartonderneming in Wijbosch, die wordt gerund door
Harriët Smetsers-van der Sangen, die tevens het vaste aanspreekpunt
is voor u.

Visie

Door vrijwilligerswerk als coördinator van werkgroep ”Afscheid nemen”
in Wijbosch en na het volgen van de opleiding uitvaartbegeleider, heb
ik besloten om een kleinschalige uitvaartonderneming op te starten.
Op mijn eigen manier, met mijn eigen passie en door mijn eigen kleur
uit te dragen. Een mooi en goed afscheid kun je volgens mij alleen
verwezenlijken door het van het begin tot het einde mee te beleven
en te begeleiden, vanaf de laatste verzorging tot en met het evaluatiegesprek na de uitvaart.
Mijn streven is om een thuisopbaring dan ook te stimuleren bij de
nabestaanden. Als dat vanwege omstandigheden niet zou lukken,
door bijvoorbeeld plaatsgebrek of het niet prettig vinden, bied ik de
mogelijkheid aan om de thuisopbaring bij mij in de afscheidskamer
te doen.

Het hele proces rondom de thuisopbaring vindt op dezelfde manier
plaats als thuis, beginnend met de laatste verzorging in bed tot en
met het sluiten van de kist. Kleinschaligheid en laagdrempeligheid
spelen hierbij een grote rol. Het is mijn passie om nabestaanden te
begeleiden met tijd, rust, ruimte en aandacht, waarbij het verwerken
van de belangrijke rouwtaken daarin mijn rode draad zullen zijn.

Werkwijze

Alle zaken die geregeld moeten worden voor de uitvaart kunt u met
een gerust hart bij mij en mijn medewerkers neerleggen. Maar er is
ook zeker ruimte voor eigen inbreng en initiatief!
De beslissingen over bijvoorbeeld de laatste verzorging, de keuze
voor een opbaring thuis óf in de afscheidskamer ’t Broek, het rouwdrukwerk, eventuele rouwadvertentie, bloemen, uitvaartkist of wade,
rouwvervoer enz. worden verdeeld over de dagen tot de uitvaart.
De voordelen van Harriët Smetsers Uitvaartzorg:
• Is dat ik mijzelf meebreng, dus een vast aanspreekpunt
• Dát staat voor een stukje persoonlijkheid
• Meer tijd, niet gebonden aan een vast aantal uren per uitvaart
• Begeleiding met rust, ruimte en aandacht
• Altijd maar één uitvaart tegelijk
• De mogelijkheid om een persoonlijk voorgesprek aan te vragen

Contact

Voor het melden van een overlijden 24 uur per dag bereikbaar op:
06 15 13 28 39
Voor minder dringende zaken/informatie kunt u middels bovenstaand
nummer contact opnemen met Harriët van maandag t/m vrijdag
tussen 09.00 en 18.00 uur of mail naar:
info@harrietsmetsersuitvaartzorg.nl
Voor uitgebreide informatie: www.harrietsmetsersuitvaartzorg.nl
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