
HOUTEN Bij Miltenburg Uitvaartverzor-
ging staat het ontzorgen van nabestaanden 
na het overlijden van een dierbare voorop. 
Door persoonlijk contact en aandacht pro-
beert men aan te sluiten bij de wensen van 
de nabestaanden. Luisteren en structuur 
bieden zijn daarbij van doorslaggevend 
belang. 

Annette Stolk – de Vries

Bij een overlijden moet veel geregeld wor-
den. Uitvaartbegeleiders Aafke Smienk, 
Merel Gondelach en Jeanette Noordhof 
zijn dag en nacht beschikbaar om alles wat 
nodig is te regelen. ,,Doordat wij het gehe-
le traject na een overlijden en daarbij alle 
praktische zaken kunnen regelen is er voor 
nabestaanden ruimte om toe te komen aan 
het rouwproces”, legt Jeanette uit. 

Na het overlijden van een dierbare moet er 
ontzettend veel gebeuren en veel worden 
besloten. Daarom is goede zorg bieden van 
groot belang. De familie moet niet alleen 
bezig zijn met praktische zaken, maar ook 
de gelegenheid krijgen samen het verdriet 
en verlies ruimte te geven en afscheid te 
nemen van de overledene als het nog kan. 
Jeanette: ,,Dit is een geleidelijk proces. Als 
je daar bij stil staat dan komt de dag van de 
uitvaart vaak ook op het juiste moment. Dan 
is het goed zo, ervaren de nabestaanden.” 

Miltenburg Uitvaartverzorging werkt met 
een klein team van uitvaartbegeleiders. 
Aafke: ,,Dat is gelijk onze kracht. We zijn op 
de hoogte van elkaars bezigheden en daar-
door in staat in te springen, indien nodig. 
Dat wordt als zeer prettig ervaren. Fami-
lies komen weer bij ons terug, wat een goed 
teken is. We kennen de mogelijkheden die 
er zijn in de regio, we leveren maatwerk en 
houden zoveel mogelijk rekening met de 
financiële situatie”, vult Jeanette aan.  

Bij Miltenburg Uitvaartverzorging is het 
mogelijk om tijdens een voorbespreking 

wensen en gedachten over de uitvaart vast 
te leggen. Dit geeft veel rust bij een over-
lijden, omdat anders op een emotioneel 
moment ineens veel vragen moeten wor-
den beantwoord. Iedere eerste donderdag 
van de maand van 9.30 – 11.30 uur is er een 
inloopochtend met gelegenheid vragen te 
stellen. U bent van harte welkom.

Het is mogelijk lid te worden van Miltenburg 

Uitvaartverzorging. Het inschrijfgeld 
bedraagt €15,- Dit lidmaatschap geeft €150,- 
korting op de uitvaart van alle huisgeno-
ten. Aanmelden kan via de website en bij 
gebruik van de kortingscode ‘Groentje 2023’ 
vervallen tijdelijk de inschrijfkosten.

Info: Miltenburg Uitvaartverzorging,  
Vlierweg 1B in Houten 
www.miltenburguv.nl  

 
Dag en nacht bereikbaar op tel: 030 6563162

Luisteren en structuur bieden
advertorial


