
BEEK EN DONK - Vertrouwde zorg voor nabestaanden én een 
volledig verzorgde afscheidsceremonie. Met een 
stemmig en compleet gefaciliteerd uitvaartcentrum 
biedt De Groof Uitvaartverzorging alles voor een 
warm en gedenkwaardig laatste afscheid. 

Alle ruimte voor  
een warm en  
persoonlijk afscheid

De Groof Uitvaartverzorging in Beek en Donk:

“Afscheid nemen van een dierbare is een 
intiem en persoonlijk proces. Mensen 
verdienen het om ruimte voor hun rouw 
te hebben”, zegt Moniek de Groof van De 
Groof Uitvaartverzorging. “Het is fijn als 
je alle rust voor dat laatste afscheid kunt 
nemen”, voegt Jakeline de Groof toe. “Daar 
hebben wij ons uitvaartcentrum helemaal 
op ingericht.”
Zussen Moniek en Jakeline de Groof zijn 
de drijvende krachten achter De Groof 
Uitvaartverzorging, het bedrijf dat hun 
moeder Elly bijna 25 jaar geleden startte. 
In en vanuit het moderne en compleet 
opgezette uitvaartcentrum aan de Oranje-
laan 54 in Beek en Donk geven Moniek en 
Jakeline dagelijks vorm aan hun visie op 
uitvaartzorg. 
Het centrum beschikt over stemmig inge-
richte 24-uurs familiekamers, waar mensen 
op elk moment van de dag hun overleden 
dierbare kunnen bezoeken. Een ruime aula 
met 175 zitplaatsen biedt plaats voor een 
persoonlijke afscheidsdienst en koffietafel. 

Een kleinere ceremonie- 
kamer en luxe binnentuin 
bieden extra mogelijkheden 
de uitvaartceremonie naar eigen wens in 
te vullen. Sinds 2019 beschikt het uit-
vaartcentrum bovendien over een eigen 
inpandig crematorium; ’t Laar. 
“Nabestaanden hoeven daardoor niet te 
verplaatsen”, vertelt Jakeline. “Dat wordt 
door veel mensen als prettig ervaren.” 
Moniek: “Maar een uitvaart met begrafenis 
is natuurlijk ook mogelijk. En als mensen 
voor een ander crematorium willen kiezen 
kan dat ook.”
Andersom kunnen ook collega-uitvaarton-
dernemers gebruik maken van de facili-
teiten bij De Groof Uitvaartverzorging en 
Crematorium ’t Laar, vervolgt Moniek. “Wij 
zijn flexibel en sluiten op alle mogelijke 
manieren aan bij de wensen die mensen 
rond een afscheid hebben.”
Dat start al bij het eerste contact dat de 
uitvaart-verzorgers van  
De Groof met nabestaanden hebben, 

vertelt Moniek: 
“Het gaat echt 

om uitvaart-zórg. Wij nemen mensen alle 
zorgen uit handen, zonder hun verdriet 
of wensen uit het oog te verliezen.” Een 
mooi en dankbaar proces waar De Groof 
Uitvaartverzorging dankzij de jarenlange 
ervaring veel in kan betekenen, vult Jake-
line aan: “Wij komen op een heel moeilijk 
moment binnen. Het is fijn om dan binnen 
korte tijd een vertrouwensband op te 
bouwen.”
Dat gevoel van vertrouwen dragen 
Moniek en Jakeline ook uit binnen de 
muren van hun uitvaartcentrum. De Groof 
Uitvaartverzorging geeft nabestaanden 
met drie uur ruim de tijd rondom een 
afscheidsceremonie. “Zodat mensen ook 
écht alle rust hebben”, benadrukt Jakeli-
ne. “Tijdens de dienst zelf. En tijdens het 
allerlaatste afscheid in het crematorium of 
de koffietafel.” 
Voor de verzorging van die koffietafel 

beschikt De Groof Uitvaartverzorging over 
een eigen cateringdienst. Die biedt ver-
schillende arrangementen aan, maar kan 
ook persoonlijke wensen invullen. De hele 
ceremonie kan bovendien worden op-
genomen of gedeeld via een live-stream. 
Dankzij een opstelling met drie bewegen-
de camera’s krijgen nabestaanden zo een 
blijvende en professioneel opgenomen 
herinnering aan het afscheid. Ook dat past 
binnen de filosofie van De Groof Uitvaart-
verzorging, besluit Moniek: “We willen 
mensen een compleet en persoonlijk 
laatste afscheid bieden waar ze met een 
fijn gevoel op terug kijken. Niet alleen vlak 
na de ceremonie. Ook jaren later nog.”

www.degroofuitvaart.nl
www.crematoriumtlaar.nl
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