Natuurlijk afscheid nemen | Met heel je Hart
Een uitvaart raakt de essentie van het leven.
Ave Verum, een prachtig muziek stuk van Mozart,
betekent vrij vertaald: ‘groet het ware, het authentieke’.
Ave Verum uitvaartzorg creëert ruimte voor nabestaanden
om de uitvaart zo te kunnen vormgeven dat deze hen persoonlijk ondersteuning biedt bij het afscheid van hun
naaste. Wij laten individuele wensen en religieuze tradities
rond begraven en cremeren tot hun recht komen.
U bepaalt natuurlijk hoe het
afscheid vorm gegeven gaat worden. Wij informeren u over de mogelijkheden en geven u de ruimte
voor eigen inbreng.
Wij werken met betrokkenheid
en stijl, met een balans tussen het
organiseren en het begeleiden en
ondersteunen.
Stap voor stap begeleiden wij u bij alle
beslissingen waar u voor komt te staan
tijdens de dagen voor de uitvaart.
Sommige beslissingen hoeven niet op de
eerste dag genomen te worden en hebben de tijd om te rijpen. Andere zaken
moeten juist wel snel worden besloten.

Door een juiste volgorde
aan te brengen creëren wij
rust en kunt u weloverwogen keuzes maken.
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Traditioneel of juist anders?
Ave Verum uitvaartzorg
• biedt persoonlijke aandacht en helpt u bij het maken
van keuzes
• staat achter de keuzes die u maakt, bijvoorbeeld:
de afscheidsdienst in eigen huis of tuin of een eigen
wagen inzetten als rouwvervoer
• is zich bewust dat mensen troost halen uit kleine en
persoonlijke zaken
• werkt samen met kundige en toegewijde derden
• is flexibel ten aanzien van specifieke wensen
• regelt de gehele uitvaart van begin tot eind
• is niet plaatsgebonden
U krijgt zoveel mogelijk met één
contactpersoon te maken. Op de
dag van de uitvaart is een extra
uitvaartbegeleidster aanwezig.
Wij hebben speciale aandacht voor
kinderen. Er is aandacht voor hun
eigen rituelen en manier van
afscheid nemen.
Ongeacht waar u verzekerd bent, u kunt
altijd bij ons terecht; wij werken voor alle
verzekeringen.
Ave Verum neemt graag de tijd voor een
afscheid dat u bijblijft.
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