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De Bieslandhof

Afscheid nemen in een vertrouwde omgeving
Uw dierbare brengt of heeft de laatste periode van zijn of haar leven in De Bieslandhof doorgebracht.
Het is een vertrouwde omgeving geworden voor zowel uw geliefde als voor uzelf en dan is het prettig 
wanneer u “thuis” kunt blijven tot aan de uitvaart. De medewerkers van De Bieslandhof willen u en 
uw geliefde ook na het overlijden zoveel mogelijk van dienst kunnen zijn. Om die reden zijn wij de 
samenwerking met de Uitvaartvereniging De Laatste Eer aangegaan. 

De familiekamers 
In alle rust in de laatste dagen nog even op bezoek komen, nog 
even samen zijn, nog even heel dichtbij uw geliefde kunnen zijn. 
De Bieslandhof heeft twee sfeervol ingerichte familiekamers 
waar uw geliefde opgebaard kan worden. U kunt gedurende de 
periode dat uw dierbare is opgebaard zo vaak langs komen als u 
wilt. Uw dierbare heeft gedurende de laatste fase van zijn leven 
verzorging gehad van medewerkers van De Bieslandhof.  Wellicht 
heeft hij/zij of uzelf tijdens die periode een band opgebouwd 
met één of meerdere medewerkers. Bij de opbaring in de familiekamers zijn deze medewerkers nabij 
en kunnen een rol spelen bij het afscheid nemen en de rouwverwerking. U kunt nog eens naar de 
afdeling lopen waar uw dierbare gewoond heeft en even een praatje maken of herinneringen ophalen 
met medewerkers en/of andere bewoners. U kunt gebruik maken van de familiekamers ongeacht de 
keuze voor een begrafenisondernemer. Overdag (tussen 9:00 en 18:30 uur) kunt u zonder afspraak in de 
familiekamers terecht. ’s Avonds tussen 18:30 uur en 21:00 uur kan er een afspraak gemaakt worden met 
de begrafenisondernemer. 

Condoleance en uitvaart 
Bij het afscheid hoort vaak ook een condoleance en/of een uitvaart. Deze organiseert u samen met 
uw uitvaartverzorger en is zeer persoonlijk. De Bieslandhof beschikt over een aantal faciliteiten waar u 
gebruik van kunt maken wanneer u dit wenst. Denk hierbij aan het Trefpunt, de Bieslanderie, de tuinkas 
of het stiltecentrum. De restauratieve voorzieningen van De Bieslandhof kunnen ook ondersteunen in de 
catering zoals bijvoorbeeld een koffietafel of lunch. Heeft u hier een wens in, bespreek dit dan met uw 
begrafenisondernemer. Deze zal de afspraken maken met de medewerkers van De Bieslandhof. 



Uitgeleide 
Wanneer uw dierbare voor de laatste maal De Bieslandhof verlaat kan het een troost zijn wanneer 
de vertrouwde medewerkers erbij zijn en een laatste groet brengen. Dit gebaar behoort tot de 
mogelijkheden, maar is zeker geen verplichting. Vindt u dit gebaar prettig en behoort het tot uw wensen, 
geef dit dan aan bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan organiseren in samenwerking met
De Bieslandhof. 

Herdenkingsbijeenkomst
Meerdere keren per jaar vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats waarbij de overledenen 
worden herdacht. Tijdens deze bijeenkomst zijn we samen, staan we stil bij de overledenen en 
kunnen we met elkaar herinneringen ophalen. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen 
aan de herdenkingsbijeenkomst. De eerste contactpersoon krijgt een uitnodiging toegestuurd. 
Komt de herdenkingsbijeenkomst te snel na het overlijden, dan kan uw dierbare in een volgende 
herdenkingsbijeenkomst herdacht worden. 

 


