Ruimte
voor afscheid
Groningen

“Samen met mijn team wil ik
een plek bieden,
waar ruimte is voor het verdriet
van de nabestaanden.”

Ruimte voor afscheid
De week na het overlijden van een dierbare
staat in het teken van afscheid nemen. Het is
dan fijn zoveel mogelijk tijd bij de overledene
door te kunnen brengen. Bij Crematorium
Groningen begrijpen wij dat. Op de dag van de
plechtigheid staan wij voor u klaar om u te
ondersteunen. Hierbij krijgt u de tijd en de rust
die u voor het afscheid nemen nodig heeft.

Suzanne Veenstra-Riegen
Locatiemanager

Dicht bij uw dierbare
Ons crematorium is gelegen in een parkachtige
omgeving waar verschillende kunstwerken te
zien zijn. Het is een prachtig monumentaal
pand met een warme en sfeervolle uitstraling,
ontworpen door architect A.H. Wegerif.

“ De medewerkers
dachten met ons mee.
Die aandacht deed mij goed en
verzachtte het verdriet een beetje.”

“De foto’s van mijn vader en
mijn zus aan de vleugel ,
dat maakte het afscheid

heel persoonlijk.”

Een troostrijke omgeving
De plechtigheid is het moment waarop u
samen met anderen afscheid neemt, op een
manier die past bij het leven van uw dierbare
en bij uw emoties. De aula‘s van Crematorium
Groningen bieden vele mogelijkheden om
de door u gewenste sfeer te creëren.
Met muziek en licht, met kleuren en beeld
zorgen wij voor een passende omgeving
waarin u zich prettig voelt en die echt
troost biedt.

Een plek om te herdenken
Het gedenkpark is de aangewezen plek om in
alle rust tot bezinning te komen en te herdenken.
Ons gedenkpark biedt een strooiveld, een
urnenmuur, een urnentuin en andere herdenkingsmogelijkheden, zoals een monument
om overleden dierbaren te herinneren die hun
lichaam ter beschikking van de wetenschap
hebben gesteld.
Wij ondersteunen u graag bij het maken van
een keuze.

“Hier, in deze verstilde omgeving, staat
de urn van
Ik kan hem elke

mijn lieve vriend.
dag bezoeken en hem zo

steeds een beetje meer loslaten”

“Na de plechtigheid kregen we
een heerlijke lunch geserveerd.
Compleet met pasteitjes en zoetigheden.

Precies zoals we dat altijd
bij oma deden.”

Nog even napraten
In het crematorium is er na de plechtigheid
ruimte om elkaar te spreken, condoleances
uit te wisselen en samen iets te drinken.
Dit kan op vele manieren, van een kop koffie
tot een uitgebreide lunch. Is de plechtigheid
in de namiddag of avond, dan is ook een
receptie- of een tapasarrangement mogelijk.
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