Werkwijze na het overlijden
1. (Huis)arts bellen
Uitvaartzorg Sjaardema kan pas in actie komen op het moment
dat het overlijden door een arts is vastgesteld. Vaak is dit de
eigen huisarts.

2. Uitvaartzorg Sjaardema bellen
In het telefoongesprek neemt Edwert Sjaardema een aantal
belangrijke zaken door. Het doornemen van deze vragen
brengt in zekere zin ook rust.

3. Eerste zorg overledene
Na het overlijden wordt de overledene meestal opgebaard,
zodat er afscheid genomen kan worden. Dit kan plaatsvinden
thuis, op de eigen kamer in het verzorgingshuis, in een
rouwcentrum, of een andere locatie. Uitvaartzorg Sjaardema
komt na het melden van overlijden zo snel mogelijk om de
overledene te verzorgen.
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4. Bespreking van de uitvaart
Tijdens het eerste telefonisch contact wordt een afspraak
gemaakt om de naderende uitvaart te bespreken. Dit gesprek
vindt gewoonlijk op de dag van het overlijden plaats. Tijdens
dit gesprek komt van alles aan bod. Wordt het een begrafenis
of een crematie? Wordt de plechtigheid voorafgegaan door
een dienst in de kerk? Op welke dag vindt er eventueel een
condeolance plaats, etc.

5. Begroting
Om nabestaanden niet voor een verrassing te laten staan
wordt aan de hand van de bespreking een begroting gemaakt
van de kosten van de uitvaart. Alle afzonderlijke handelingen
worden hierin in kaart gebracht. Deze begroting ontvangt men
de dag voor de uitvaart.

Davelaarsgoed 34
3882 WP Putten
Postadres:
Postbus 199, 3880 AD Putten
0341-355305 of 06-51982087

6. De dag van de uitvaart
Tijdens de dag van de uitvaart is Uitvaartzorg Sjaardema vooral
ondersteunend bezig. Edwert zorgt ervoor dat logistiek gezien
alles volgens het draaiboek van de dag verloopt.

www.uitvaartzorgsjaardema.nl
info@uitvaartzorgsjaardema.nl

PASSENDE UITVAARTZORG

Ons werk
Wij verzorgen begrafenissen en crematies, en
hebben ruime ervaring met allerlei soorten geloof,
culturen en tradities.

,,Het is een intensief vak, waar veel voor moet wijken. We
stellen familieleden en andere nabestaanden centraal; zij
hebben die tijd en zorg nodig. Als uitvaartleider maak ik
lange dagen, maar de voldoening die ik ervaar maakt het
meer dan waard”.

Vrije keuze

Respect
Het uitgangspunt van uitvaartzorg Sjaardema is het
respect voor overledenen en hun nabestaanden.
Daarnaast staan goede kwaliteit en hoge service
voorop.
,,In een week tijd moet een afscheid geregeld zijn. Het is
een hectische periode voor nabestaanden. Ze hebben dan
iemand nodig die van doorpakken en korte
termijnplanning weet, zonder hun emoties uit het oog te
verliezen.”

Persoonlijk
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, en staan u altijd
persoonlijk te woord. De verzorging van de
overledene, de controles en rouwbezoeken worden
door ons gedaan. Andere specialistische onderdelen
van de uitvaart zoals rouwfotografie, catering en
rouwvervoer besteden wij uit. Hiervoor werken wij
samen met lokale, deskundige partners.

Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo groots worden
als u maar wilt. Speciale wensen zoals een rieten
mand, bijzonder rouwvervoer of een advertentie in
een landelijk dagblad kosten geld. Deze kosten
worden door een uitvaartverzekering niet gedekt.
Daarom valt een uitvaartverzekering vaak duurder
uit dan verwacht. Bij ons hoeft u zich daar geen
zorgen over te maken. Uitvaartzorg Sjaardema
werkt altijd met een overzichtelijke begroting, zodat
u vooraf inzicht heeft in de kosten.

Extra service
Wij hebben een voor u een ‘laatste wensenboekje'
samengesteld. Hierin kunt u nu al stap voor stap
aangeven wat er precies moet gebeuren bij een
overlijden. De boekjes zijn gratis bij ons verkrijgbaar.

Werkgebied
Uitvaartzorg Sjaardema
verzorgt uitvaarten
binnen de driehoek
Putten-LeusdenZeewolde. Maar ook
buiten dit gebied
kunnen wij voor u de
uitvaart verzorgen.

Edwert Sjaardema

Familiebedrijf
Wij, Edwert Sjaardema en Roos Brugman, leiden
sinds 2006 een full-service uitvaartonderneming.
Van het verzorgen van de overledenen tot het
uitzoeken van een grafmonument; wij nemen u op
professionele wijze bij de hand en zorgen ervoor dat
u zich geen zorgen hoeft te maken tijdens de vaak
emotionele en hectische dagen na het overlijden
van uw dierbare.
“Tijdens een plechtigheid is
het van belang dat alle
nabestaanden, groot of
klein, gehoord worden.
Ieder neemt op zijn of haar
eigen manier een plaats in.”

Roos Brugman

