De familiekamer is gevestigd in Het Boshuis, het
voormalige RK kerkgebouw, gelegen op een
rustige locatie in een bosrijke omgeving in
Klarenbeek. Deze kamer (voormalige sacristie)
heeft een eigen rolstoelvriendelijke en verlichte
ingang aan de achterzijde van het gebouw. Er is
voldoende parkeergelegenheid.

In de familiekamer is een CD speler aanwezig,
zodat u eventueel uw eigen muziek kunt
beluisteren. Ook zijn er enkele CD’s te gebruiken.
De zaal naast de familiekamer (de Kastanje) kan
gebruikt worden voor een afscheidsviering,
avondwake en/of condoleancebijeenkomst. De
overledene kan dan opgebaard worden in de
kleine kapel (voormalige doopruimte) achterin
deze zaal.

Familiekamer
Gevestigd in

Een afscheidsviering kan op CD worden
opgenomen. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.
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Er is een keukentje aanwezig. U kunt vrij gebruik
maken van koffie en thee.

De familiekamer is een sfeervol ingerichte kamer,
die gebruikt kan worden door iedere familie, die
een overledene thuis niet kan/wil opbaren of
thuis geen bezoek kan of wil ontvangen.
In de dagen tussen overlijden en uitvaart kunt u
met uw gezin, familie en vrienden in alle rust van
uw dierbare afscheid nemen. Als naaste familie
krijgt u een sleutel, zodat u op elk moment van
de dag of nacht uw dierbare kunt bezoeken, zo
lang als u wilt. Ook kunt u er uw gasten
ontvangen.

 door iedereen te gebruiken
ongeacht gezindte of
levensovertuiging
 kamer met opbaarruimte
 rolstoelvriendelijk
 voor de huurder altijd toegankelijk
 voldoende parkeergelegenheid
 mogelijkheid voor beluisteren van
muziek
 de grote zaal (Kastanje) is geschikt
voor afscheidsvieringen en/of
condoleancebijeenkomsten
 de Kastanje heeft een kapel waarin
de overledene opgebaard kan
worden
 in de Kastanje kunt u gebruikmaken
van een kerkorgel, CD-speler,
CD-opnameapparatuur, een beamer
en projectiescherm

Er zijn veel mogelijkheden voor het huren van de
ruimtes. Neem daarvoor contact op met een van
de beheerders van Het Boshuis. Ook voor vragen
kunt u contact opnemen met een van de
beheerders.
Tarieven kunt u vinden op onze website:
www.hetboshuisklarenbeek.nl
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