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Sint Nicolaas is de Begrafenis- en Crematievereniging uit Lutjebroek.
De vereniging is opgericht 5 januari 1955 voor de bewoners van Lutjebroek.
De vereniging heeft het doel uitvaarten te regelen voor haar leden. Als vereniging zijnde doen wij dit
zonder winst te maken of anders gezegd, zonder winstoogmerk op een waardevolle en respectvolle en
manier.
Het verlies van iemand uit je naaste omgeving roept veel emoties op. En juist op dat moment wordt er op
naasten een beroep gedaan om in korte tijd met zorg en respect vele beslissingen te nemen. Dat is een
zware taak. Daarom is het goed om de organisatie van een uitvaart aan anderen over te laten die bekend
zijn met de plaatselijke gebruiken.
Wij werken samen met uitvaartverzorging Pennekamp. Bij overlijden zal uitvaartleidster Jacqueline
Pennekamp de uitvaart doornemen met de familie en verder alles regelen.
De financiële administratie wordt geregeld door de vereniging.
Hieronder een opgave van ons dienstenpakket:











Bemiddeling en advisering inzake verzorging van de uitvaart.
Assisteren bij het opstellen van de tekst voor de advertentie en dankbetuiging.
Het verzorgen van de overledene.
Het adviseren en assisteren bij het inrichten van de ruimte thuis voor het opbaren, exclusief de huur
van het koelapparaat.
Het verzorgen van de overlijdensaangifte in de gemeente van overlijden, exclusief leges kosten.
Verzorging uitreksel uit overlijdensregister t.b.v verzekeringsuitkering, exclusief leges kosten.
Kosten van de rouwauto, eenmalig in het dorp.
De diensten van de uitvoerster.
Het dragersgilde op de dag van de uitvaart.
Het boek: ‘Zorg Na’.

Wilt u meer informatie over onze vereniging en of het dienstenpakket, kunt u altijd contact opnemen met
onze secretaris of één van onze bestuursleden. Ook een persoonlijk gesprek bij u thuis is mogelijk.

Belangrijk om te weten!
De parochie van de heilige Nicolaas draagt ons een warm hart toe. Om die reden hebben wij een pagina op
de website van de parochie, wat ook ons werkgebied is. Wel moet er aangegeven worden dat de
vereniging los staat van de kerk, met andere woorden wij hebben een eigen bestuur, leden en financiën.
Informatie over de katholieke begraafplaats in Lutjebroek dient u te melden bij de parochie administratie.

