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Afscheidstuin

Op bijzondere wijze en in alle rust afscheidnemen van een dierbare. Dat kan in onze
speciaal aangelegde afscheidstuin aan het water in natuurgebied De Waay in regio De
Liemers in Groessen. De tuin biedt mogelijkheid voor uitvaartceremonies en condoleances.
Voor een waardig en bijzonder afscheid in de openlucht. 

In de afscheidstuin ervaart u een serene rust en bent u omringd door groen en diverse
bloemen en planten. In de grote en luxe sfeertent met transparante zijwanden en heaters zit
u tijdens de ceremonie warm en droog. In de zomer biedt de tent schaduw.  

Er zijn ongeveer 80 zitplaatsen onder de tent en diverse mogelijkheden om in de tuin uit te
breiden met stoelen en sta tafels. Zo wordt de ongedwongen en natuurlijke sfeer van de
tuin behouden.  
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Serre

Voorafgaand aan de ceremonie kunnen u, uw familie en de genodigden in de serre
persoonlijk afscheid nemen van uw dierbare. Ook hier omringd door de rust van de natuur
en siertuin. Wij richten de serre zo in dat er een mooie plek is voor de kist en ruimte is om
rustig te gaan zitten. 

Wanneer de genodigden afscheid hebben genomen, kunnen zij naar de tuin wandelen waar
de ceremonie plaatsvindt. Samen met uw naaste familie kunt u als laatste afscheid nemen
en sluit u met uw begeleider de kist. U gaat daarna vanuit de serre met uw dierbare naar de
afscheidstuin voor de afscheidsceremonie.  
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Persoonlijk & klein 

Wilt u een mooi, persoonlijk en klein afscheid voor uw dierbare? Ook dat verzorgen we
graag voor u. In onze Blauwe kamer met aangrenzende serre kunt u met een compact
gezelschap tot ongeveer 20 personen terecht voor een intieme en unieke
afscheidsceremonie.

De sfeer in de Blauwe kamer is fijn en huiselijk. Er is geen tijdsdruk. U kunt in alle rust en
privacy afscheid nemen van uw dierbare. Door het glas van de serre kijkt u tijdens de
ceremonie uit op de prachtige natuur. 
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Algemeen 

De catering kan volledig naar wens verzorgd worden. Na de ceremonie kunt u in alle rust
napraten en een hapje en een drankje nuttigen. Het is mogelijk om aanvullend een borrel,
walking diner of buffet te laten verzorgen. Het kan en mag zo eenvoudig en zo uitgebreid
als u wenst. 

Op ons eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid voor de directe familie en eventueel
minder valide gasten. Bij grote gezelschappen is er op zo’n twee minuten lopen afstand een
grote parkeerplaats met oplaadpalen voor elektrische auto's.

Onze locatie is een besloten locatie. U bent dus als enig gezelschap aanwezig, en de tuin of
binnenruimte is exclusief voor u ter beschikking. 
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