Een vaste plek van
troost, een plek om
te gedenken

uw dierbare leeft symbolisch
voort in een eigen gedenkboom
Na het afscheid van een dierbare hebben veel mensen behoefte aan een
vaste plek van troost, een plek om te gedenken. Boomkwekerij J. van Aken
en ZN B.V. biedt een veelgevraagde oplossing waarmee de as van uw
dierbare symbolisch voortleeft in een eigen herdenkboom. Een prachtige
boom die jarenlang op een betekenisvolle plek naar keuze met u meegroeit.

Keuze
Wij helpen u bij het kiezen van uw herdenkboom, want de keuze van
de boomsoort is afhankelijk van de grondsamenstelling waarin deze
uiteindelijk komt te staan. Wij zouden het betreuren indien de boom niet
goed aanslaat doordat deze in de verkeerde grond staat. We hebben ten
slotte jarenlange ervaring (± 130 jaar) in het kweken van bomen, waardoor
wij in staat zijn om uitgebreid te adviseren wat betreft de juiste boomkeuze.

Ceremonie
Wanneer u over de as van uw dierbare beschikt creëren wij een speciaal
moment voor u om de as en de boom bij elkaar te brengen. Dit intieme en
gedenkwaardige moment wordt onder het genot van een kopje koffie of
thee bij ons vormgegeven.

Verzorging
Voordat de herdenkboom zijn definitieve plek krijgt zorgen wij er
ongeveer een jaar lang voor dat uw boom goed doorworteld is en in een
optimale conditie verkeert.
Het verplaatsen van de boom naar de definitieve bestemming is bij
ons in goede handen, net zoals de verzorging die vanaf dat moment
plaatsvindt. Uw boom krijgt de juiste zorg om te garanderen dat de
herinnering aan uw dierbare jarenlang in leven blijft.

Wilt u meer informatie over herdenkbomen
en hoe wij de zorg compleet voor u uit handen
kunnen nemen? Neem dan een kijkje op onze website
www.herdenkboom.nl, mail ons (info@herdenkboom.nl),
of bel (0165 - 313 134) ons geheel vrijblijvend!
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