
Uitvaartzorg Boerhaave Groningen
Al vele jaren is de naam Nijholt / Uitvaartzorg Boerhaave een begrip in Groningen. Het uitgangspunt is 
altijd geweest om met raad en daad terzijde te staan, proberen zoveel mogelijk uit handen te nemen. Door
alles te bespreken, de praktische zaken en het emotionele goed te combineren gaan wijs ons best doen om
u te ontzorgen.

Wij zijn er wanneer u dat wilt
De uitvaartverzorgers van Uitvaartzorg Boerhaave zijn er op de
momenten dat ú dat wilt. U bepaalt wat u zelf wilt regelen en
wanneer en wat u aan ons over wilt laten. Bedenk dat niet alles
op 
stel en sprong bepaald hoeft te worden. Voor veel zaken kunt u
rustig de tijd nemen. In de dagen die liggen tussen het
overlijden van uw dierbare en de dag van de uitvaart, zorgen we
dat alle aspecten aan bod komen. Ook als u veel zelf wilt doen
en regelen, wij zorgen dat u geen zaken over het hoofd ziet.
Telefoonnummer: 050-5255980 

Uitvaartverzorging Hulzebus, wat doen wij voor u?

Hulzebus Uitvaartverzorging verzorgt, organiseert en faciliteert, maar 
staat u vooral bij in moeilijke tijden. Het overlijden van een naaste kan 

gepaard gaan met veel emotie. Tegelijkertijd moet er ook veel geregeld 
worden voor de crematie of begrafenis. Wij nemen u zoveel mogelijk 

werk uit handen.

www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl

Telefoonnummer: 050-5251800

Uitvaartzorg Bert van Dijken
Uitvaartzorg Bert van Dijken verzorgt uitvaarten in Groningen, Friesland en Drenthe.
Wij bieden zorg rond een overlijden. Wij proberen u te helpen tijdens een van de
meest ingrijpende periodes van het leven. Wij luisteren naar uw wensen en geven alle
ruimte aan uw eigen inbreng. Hierbij kunnen we adviseren en begeleiden, voor, tijdens
en na de uitvaart. Op onze website www.bertvandijken.nl  leest u meer over ons en vindt u informatie over
o.a. wensenregistratie, uitvaartkisten, bloemen, rouwkaarten en
-teksten. Bert van Dijken, Inez Zeldenrust en Jan van Dijken helpen u
graag verder. 

Uitvaartzorg Bert van Dijken   050-3011241       06-41226559     Bert 
Verbindingsweg 36       zorg@bertvandijken.nl     06-28617285     Inez 
9781 DA  Bedum          www.bertvandijken.nl        06-12850515     Jan

http://www.hulzebus-uitvaartverzorging.nl/
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