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In alles persoonlijk.

Nagedachtenisvormen
Uw overleden dierbare zal altijd in uw herinneringen
blijven voortbestaan. Veel mensen ervaren het als prettig
en troostvol om deze herinneringen tastbaar te maken in
een passende en zeer bijzondere nagedachtenisvorm.
Er zijn vele mogelijkheden om uw overleden dierbare te
gedenken. Veel meer dan wij u in deze brochure kunnen
tonen. Voor een compleet overzicht en voor persoonlijk
advies kunt u contact met ons opnemen.
Wij helpen u graag met uw keuze.
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Een unieke herinnering, die recht doet aan uw overleden dierbare.
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As- en vingerafdruksieraden
Vingerafdruksieraden
Heeft u ook de wens van een zeer persoonlijk aandenken
aan uw overleden dierbare? Een voorbeeld daarvan is een mooi
vingerafdruk-sieraad van zilver of goud. Hiermee draagt u altijd
iets persoonlijks van uw geliefde dicht bij u.
Assieraden
In een assieraad is een deel van de as van uw overleden dierbare
verwerkt. Het is daardoor een heel persoonlijke en blijvende
herinnering, die u iedere dag bij u kunt dragen. In principe kan
as in alle mogelijke sieraden worden verwerkt, zoals in ringen,
hangers voor kettingen, armbanden, manchetknopen en
bedeltjes. Er is een ruime keuze in vorm en materiaal van het
sieraad, dat u vanzelfsprekend volledig op maat kunt laten maken.
U kunt ook een eigen sieraad een extra invulling geven, waarbij
de historie en originele gravure bewaard blijven.
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Sieraden met zichtbare as in hars

Onze nazorgconsulente

Verkrijgbare kleuren hars.
Kleuren kunnen afwijken
van de afgebeelde kleuren.

Als u dat wenst kan onze
nazorgconsulente Lisanne Hoex
u helpen bij uw wens om de
nagedachtenis aan uw dierbare
overledene blijvend te maken.
Op basis van uw persoonlijke
wensen bespreekt Lisanne in
alle rust de mogelijkheden met u
zodat u een weloverwogen keuze
kunt maken.

Deze gedenksieraden zijn uitgevoerd in
gerhodineerd zilver voor een duurzame,
exclusieve uitstraling en gezet met zirkonia.
Het is ook mogelijk dat het sieraad in goud
wordt gezet met diamant of zirkonia.
De asresten worden met een speciale hars
gemengd, waardoor er een glanzende,
doorzichtige afwerking ontstaat. Op deze
manier draagt u een deel van uw overleden
dierbare heel dicht bij u.
Levering
Onze juwelier kan voor u een persoonlijk
sieraadontwerp maken, geheel ontworpen
naar uw wens. De levertijd is afhankelijk van
de leverancier en van het gekozen product.
Wij kunnen zorgen voor het vullen met as
en komen de bijzondere nagedachtenisvorm
persoonlijk bij u thuis bezorgen.

Lisanne Hoex
Nazorgconsulente
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Bio-urnen
De bio-urnen worden met de hand gemaakt uit natuurlijke organische materialen
waardoor deze volledig biologisch afbreekbaar zijn. De producenten van deze
natuurlijke urnen zijn specifiek geselecteerd op hun volledige toewijding aan
milieuvriendelijk produceren. Hierdoor kan worden gegarandeerd dat alle bio-urnen
vervaardigd zijn uit grondstoffen
die een plantaardig of minerale oorsprong hebben. De urnen kunnen worden gebruikt
om het as in de aarde te begraven of voor een uitvaart op zee. Zodoende wordt de as
op een symbolische en milieuvriendelijke manier terug toevertrouwd aan de natuur.
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Relieken

Metalen urnen met een lichtje

Een subtiele
ontwikkeling van de
laatste jaren is het
versmelten van de as
van een overleden
dierbare in een reliek
van massief glas. Een
mooie combinatie van
kleuren, lijnenspel en
symboliek maken de
relieken tot een uniek
gedenkteken.
De asfragmenten in het
reliek zijn zichtbaar als
bruisende lichtpunten.
Al onze glasproducten
met asverwerking zijn
uniek, in die zin dat elk
stuk op traditionele,
ambachtelijke wijze uit
de vrije hand wordt
gevormd.

Deze metalen urnencollectie krijgt een moderne uitstraling door
het gebruik van verschillende metalen en polijstbewerkingen.
Hierdoor lijken sommige urnen meer op moderne woonaccessoires.
Deze urnen zijn dus niet meer herkenbaar als zodanig, alleen de
nabestaanden zelf weten welke bijzondere betekenis dit object
ook heeft.
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In deze urn bewaar ik de as van mijn geliefde vrouw
Dat maakt het heel eigen
Sierurnen van keramiek, natuursteen
of andere materialen
Veel nabestaanden kiezen een sierurn
om de as in te bewaren. Sierurnen zijn
er in vele maten, vormen en kleuren,
desgewenst voorzien van teksten of
decoraties. Ook heeft u een ruime keuze
in materialen: Er zijn urnen van graniet,
marmer of hout, en gedenkmonumenten
van kalk of natuursteen. De variatie is zo
groot, dat u vrijwel altijd een urn kunt
vinden die voldoet aan uw wensen.
Een urn van keramiek wordt handmatig
en op ambachtelijke wijze gemaakt.
Bovendien kunt u deze volledig op maat
laten maken, op basis van uw eigen
wensen of uw eigen ontwerp.
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Colour your memory
Fingerprintcarpet
Na het verlies van uw dierbare zoekt u troost in
de herinnering; om elke dag even een moment van
bezinning te hebben en om uw dierbare zo dicht
mogelijk bij u te houden.
Om dit warme gevoel vast te houden biedt
Fingerprintcarpets u de mogelijkheid om uw
persoonlijke herinnering om te zetten in een uniek
vingerafdruk karpet. Dit karpet legt de laatste
aanraking van uw dierbare voor altijd vast.
Het karpet is zowel op de vloer als aan de wand
bijzonder.
Er zijn standaard 12 kleuren. Ook kunt u een kleur
naar wens samenstellen. U kunt daarbij kiezen uit
1 basiskleur met 1 of 2 ondersteunende kleuren.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding u biedt? Over onze
persoonlijke benadering en werkwijze, dicht bij de mens? Over de kosten die aan een uitvaart zijn verbonden?
Wilt u zich wellicht al eens oriënteren op uw eigen afscheid van het leven, in een stijl die helemaal bij u past?
Aarzel dan niet en neem contact op met ons. Onze medewerker maakt dan een afspraak met u.
Wilt u meer informatie of een overlijden melden? U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 013 572 1822.
Om meer te weten te komen over onze persoonlijke dienstverlening, kennis te maken met onze medewerkers en
een indruk te krijgen van ons uitvaartcentrum kunt u een bezoek brengen aan www.moniquevanhoutum.nl.
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In alles persoonlijk.

