Familiekamer
Uitvaartcentrum Lekkerkerk

In alle rust afscheid nemen
Na het overlijden van uw dierbare heeft u de wens
om in alle rust afscheid te nemen.
Als een thuisopbaring, om wat voor reden dan ook,
niet mogelijk is en een opbaring in het centrale
gedeelte van het uitvaartcentrum niet wenselijk,
is de familiekamer voor u een goede keuze.
In de familiekamer van Uitvaartcentrum Lekkerkerk
kunt u op ieder moment van de dag bij uw dierbare zijn.
Het is toegestaan om in kleine groepjes aanwezig te zijn, zodat u met
elkaar in alle rust op gepaste wijze afscheid kunt nemen.
De kist is geplaatst in een hoek van de kamer en in het voorste gedeelte
is een zithoek ingericht met stoelen en een bankje.
De familiekamer ademt een rustige en intieme familiesfeer uit.
U kunt de kamer een persoonlijk tintje geven door bloemen, foto's en
andere accenten te plaatsen die voor u en uw naasten troost bieden
in deze moeilijke dagen.

Voorzieningen
U krijgt u een sleutel waarmee u 24 uur per dag
toegang heeft tot de familiekamer. Met deze sleutel
opent u de 'voordeur' van het uitvaartcentrum,
u loopt vervolgens door de hal en opent met
dezelfde sleutel de deur van de familiekamer.
In de familiekamer hangt een digitale fotolijst
waarop u uw zelfgekozen foto's kunt presenteren.
Ook is er een muziekinstallatie aanwezig zodat u,
indien wenselijk, naar muziek kunt luisteren.
Naast de familiekamer is een pantrykeuken ingericht.
Hier kunt u een kopje koffie of thee maken.
In de koelkast staan diverse frisdranken, deze consumpties zijn
bij het tarief van de familiekamer inbegrepen.
Uiteraard kunt u gebruik maken van de toiletfaciliteiten
in de hal van het uitvaartcentrum.

Familiekamer Uitvaartcentrum Lekkerkerk:
In alle rust afscheid nemen op de momenten die ú passen,
net zo vaak en net zo lang als ú wilt.
Afscheid nemen in een vriendelijke en intieme familiesfeer,
waarbij ú kiest voor de persoonlijke accenten en herinneringen.
Andere familieleden of belangstellenden de gelegenheid geven
een rouwbezoek af te leggen, in alle rust, precies zoals ú dat wilt.
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