LEZING
WOENSDAG 6 MEI MENEN
Helaas is niet elk overlijden het gevolg van een natuurlijke dood.
Als je bedenkt dat iedereen een eigen kring heeft van familie en
vrienden, dan weet je dat er veel mensen worden geconfronteerd
met een onverwacht rouwproces. Een periode waarin vragen als
‘waarom’ en ‘wat als’ de bovenhand kunnen nemen.
Zijn er verschillen tussen rouwen na zelfdoding en rouwen na
een natuurlijke dood ?
Het antwoord is ja. Experte Lore Vonck neemt iemand mee die
het allemaal van dichtbij meemaakte en die haar verhaal met
jou wil delen.
Op woensdag 6 mei 2020 om 19 uur zal hierover een lezing
plaatsvinden in het nieuwe uitvaartcentrum.
Meer informatie over deze lezing en hoe u zich kan inschrijven vindt
u in de informatiefolder die afzonderlijk zal worden bedeeld en die
beschikbaar is op de opening van het uitvaartcentrum.

UITNODIGING
Lieselot Vanden Nest en haar ouders zijn verheugd
u uit te nodigen voor de opening van hun nieuwe
uitvaartcentrum in Menen.
			Van harte welkom
			
op de officiële opening
			
van het nieuwe uitvaartcentrum
			
op donderdag 30 april 2020
			
tussen 18 uur en 21 uur
			
in de Kortrijkstraat 207
			8930 Menen.

Pollie

begrafenissen
neemt tijd voor elk afscheid

OPENING POLLIE MENEN
Een nieuwe, dynamische wind.
Met veel trots konden Marie-Anne en haar echtgenoot de
zaak overdragen aan hun dochter Lieselot. Ze werkte als
boekhoudster bij een groot bedrijf en ondersteunde ook haar
ouders bij het maken van de rouwbrieven. De nieuwe wind
die Sereni deed waaien binnen de uitvaartwereld, triggerde
ook haar om eind 2018 definitief de overstap te maken en er
voluit voor te gaan.
Met een vlotte aanpak, zin voor innovatie en empathische
persoonlijkheid is zij de drijvende kracht achter Begrafenissen
Pollie in Menen, Lauwe, Rekkem, Wervik, Geluwe en
Wevelgem. Ze is erom gekend volledig ten dienste te staan
van mensen en hun persoonlijke wensen.
De opening van het nieuwe uitvaartcentrum in de Kortrijkstraat
te Menen is de bevestiging van deze vernieuwing. De expertise
door de jarenlange ervaring en verankering in Menen,
ondersteund door de kennis uit de verschillende regio’s van de
uitvaartondernemers die samenwerken in het Sereni netwerk,
dragen bij tot een kwaliteitsvolle uitvaartcultuur.
Agenda :
18:00 u
19:00 u
			

verwelkoming
welkomstwoord de Heer Lust
Burgemeester van de Stad Menen

19:15 u

Woordje door Lieselot Van den Nest

19:30 u

Receptie

Een uitvaart plannen start met een goed gesprek.
Bij Pollie nemen we daar de tijd voor. De wensen van de nabestaanden
en de overledene vertalen we naar een uniek en mooi afscheid. Elke
afscheidsceremonie is maatwerk en de mogelijkheden daarin zijn
tegenwoordig eindeloos.
Ook de administratieve en praktische beslommeringen worden door
ons punctueel opgevolgd. Dit alles maakt dat de nabestaanden zich
kunnen toeleggen op het allerbelangrijkste: in alle rust afscheid
nemen, samenzijn en troost zoeken.

NA DE UITVAART
Ook na de uitvaart is Sereni er voor jou. De nazorg na de
uitvaart die Sereni biedt is Uniek in de sector:
Administratieve nazorg
Wat met de auto, met de verzekeringen,
met abonnementen?
		Fiscale nazorg
We staan je bij met advies over
de erfrecht-verklaring, de vrijgave van
		

bankrekeningen, het berekenen van
je erfbelasting en meer
Emotionele nazorg
We brengen je in contact met
ervaren rouwconsulenten

