Zorg na overlijden

Als uw dierbare is overleden wilt u op respectvolle wijze afscheid nemen.
Vaak is er voor het overlijden al contact geweest met de dienst geestelijke
verzorging van De Waalboog. Soms heeft uw dierbare zijn of haar wensen
in een verklaring vastgelegd. Ook in situaties waarin dit niet het geval is,
kan de geestelijk verzorgers van De Waalboog u ondersteunen bij de zorg
na het overlijden.

Verzorging
Na het overlijden verzorgen de zorgmedewerkers uw dierbare. Dit gebeurt
volgens de religieuze of levensbeschouwelijke traditie en wensen van de
overledene. Indien u dat wenst, kunt u daarin zelf een rol spelen.
Uw dierbare kan opgebaard worden op zijn/haar kamer of appartement
tot aan uitvaart, tenzij de omstandigheden aanzetten om voor een aparte
opbaarruimte te kiezen. In het Specialistisch Zorg- en Behandelcentrum
Joachim en Anna kan uw dierbare ook worden overgebracht naar het
mortuarium in huis of overbrengen naar het mortuarium van uw
uitvaartonderneming.
Is uw dierbare in de nacht overleden en overgebracht naar het
mortuarium, en bent u er de volgende ochtend, dan kunt u altijd terecht
bij de beheerder van het mortuarium om een afspraak te maken voor
rouwbezoek.

Uitvaartonderneming
Het is goed te weten dat u vrij bent in de keuze van uw
uitvaartondernemer, ongeacht uw eventuele verzekerings-maatschappij.
Indien u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, is het belangrijk in de
polis te kijken of er eisen zijn opgenomen ten aanzien van het inschakelen
van een uitvaartondernemer.
Het mortuarium in Joachim en Anna wordt beheerd door
uitvaartonderneming Klopper & Kramer. Is Klopper & Kramer de
uitvaartonderneming van uw keuze, dan zullen zij de uitvaart in nauw

overleg met u coördineren. In overleg met de medewerkers van Klopper &
Kramer (telefoon 024 – 323 44 44) kan de uitvaartonderneming van uw
keuze gebruik maken van het mortuarium in Joachim en Anna.

Mortuarium Joachim en Anna
Het mortuarium in Joachim en Anna is een rustig gelegen ruimte
tegenover de kapel. Als uw dierbare is overgebracht naar het mortuarium
wordt de zorg overgedragen aan de beheerder van het mortuarium.
Rouwbezoek is mogelijk in overleg met Klopper & Kramer,
rekeninghoudend met de mogelijkheden van het huis. Als uw dierbare is
opgebaard op zijn/haar kamer/appartement is rouwbezoek natuurlijk ook
mogelijk. U kiest vervolgens hoe u de allerlaatste zorg en de uitvaart graag
geregeld wilt zien. De uitvaartonderneming van uw keuze zal u hierbij
adviseren en begeleiden.

Uitvaart vanuit De Waalboog
Het is mogelijk de uitvaart te laten plaatsvinden vanuit de kapel van
Joachim en Anna, Nijevelt of het St. Jozefklooster of, indien uw dierbare in
De Honinghoeve woont, vanuit de parochie ‘De Goede Herder. Eén van de
geestelijk verzorgers kan voorgaan bij de uitvaart. Indien u dit wenst, is
het vervolgens aan de uitvaartonderneming om daarover contact op te
nemen met De Waalboog en met een van de geestelijk verzorgers.
Voorafgaand aan de uitvaart bespreekt de geestelijk verzorger met de
nabestaanden de inhoud van de viering. Dit gesprek vindt plaats in op de
locatie. Uw wensen zijn leidend; de voorganger helpt u bij het maken van
weloverwogen keuzes.
De geestelijk verzorgers gaan voornamelijk voor bij uitvaarten die
plaatsvinden vanuit De Waalboog. Kiest u voor een plechtigheid elders in
Nijmegen en omstreken, dan kunnen zij deze bijeenkomst desgevraagd
begeleiden. Bent u aangesloten bij een parochie, een kerkelijke gemeente
of een afdeling van het Humanistisch Verbond, dan kunt u daar een
pastor, dominee, raadspersoon of andere geestelijk verzorger vragen de

uitvaartdienst in de kapel van Joachim en Anna, Nijevelt of het
St. Jozefklooster te begeleiden.

Kapel
In de kapel van Joachim en Anna is plaats voor 130 bezoekers, in de
kapel van Nijevelt voor 30 bezoekers en in de kapel van het
St. Jozefklooster is plaats voor 60 bezoekers. Mochten er in het
St. Jozefklooster meer bezoekers verwacht worden, dan kunnen zij
de viering op videoscherm volgen in de naastgelegen ontvangsthal.
Er vinden geen uitvaarten plaats op zondag, op christelijke
feestdagen (bijzondere feestdagen in het St. Jozefklooster), op
nationale feestdagen en op de laatste dag van de Vierdaagse van
Nijmegen.

Kosten
De kosten van de uitvaart worden verrekend via de
uitvaartonderneming.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw
uitvaartonderneming en/of met de medewerkers dienst geestelijk
verzorging van De Waalboog
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