Rouwarrangementen
Afscheid nemen van een dierbare is een zeer emotionele gebeurtenis.
Het is het laatste wat de nabestaanden kunnen doen en moet dus mooi en gepast zijn.
Bloemen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
De juiste keuze van het rouwarrangement
Een rouwarrangement uitzoeken is voor de nabestaanden vaak een moeilijk en emotioneel moment.
Er zijn verschillende soorten rouwboeketten of rouwarrangementen.
Zo kunt u kiezen uit rouwtakken (langwerpige rouwarrangementen) en rouwkransen (grote ronde
rouwarrangementen), maar ook een grote biedermeier is tegenwoordig vaak als rouwarrangement
te zien bij een uitvaart. Eigenlijk zijn bijna alle vormen mogelijk.
Het arrangement kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd met bloemen die de overledene mooi vond.
Er kunnen daarnaast bijvoorbeeld ook voorwerpen in het bloemwerk worden verwerkt die met beroep
of hobby van de overledene te maken hebben gehad.
Ik streef ernaar om samen met u een arrangement uit te zoeken dat perfect bij u past, maar sta ook
graag voor u klaar klaar om, in overleg met u, een rouwarrangement geheel naar eigen wens samen
te stellen.
Overleg hierover kan telefonisch plaatsvinden, maar als u dit wenst kan dat ook thuis in de vertrouwde
omgeving gebeuren.
Zijden bloemen
Er is ook een mogelijkheid om een rouwarrangement of rouwboeket te maken van zijden bloemen.,
waarbij gebruik gemaakt wordt van zijden bloemen van de beste kwaliteit.
Waar te bezorgen?
Het is gebruikelijk om rouwbloemen te laten bezorgen op het adres waar de overledene ligt
opgebaard. Dit kan een huisadres zijn, een uitvaartcentrum of crematorium.
De uitvaartverzorger zorgt er dan voor dat de bloemen mee gaan naar de plechtigheden zoals
condoleance en uitvaart.
Wilt u zelf rouwarrangement of rouwboeket meenemen naar de uitvaart dan kan dan uiteraard ook.
U kunt uw wensen met mij bespreken en dan zorg ik ervoor dat alles wordt uitgevoerd zoals met u is
overeen gekomen.
Wanneer bezorgen?
U kiest zelf een bezorgdatum, maar om een compleet beeld te krijgen vraag ik ook de datum en tijd
van de uitvaart (indien bekend).
De watervoorraad in het steekschuim is beperkt. Daarom adviseer ik u om de bloemen pas enkele
dagen voor de plechtigheid te laten leveren.
Rouwlint
Het rouwarrangement kan worden voorzien van een bedrukte rouwlint met daarop een gepaste tekst.
Op het lint richt u de tekst aan de overledene. U kunt daarbij denken aan een persoonlijke tekst of
een meer standaard tekst, zoals bijvoorbeeld “Rust Zacht” of “Een Laatste Groet”.
Bent u niet in de gelegenheid om de uitvaart bij te wonen of is de uitvaart al geweest?
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de uitvaart te gaan dan kunt u bloemen voor de uitvaart
altijd laten bezorgen op het door u aangegeven adres.
Als de uitvaart al is geweest kunt u een mooi boeket laten samenstellen en dat, als blijk van medeleven,
bij de nabestaande(n) thuis afgeven of thuis laten bezorgen.
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