Kennismaken? Dat kan! We komen graag langs – vrijblijvend en kosteloos. Bel of mail voor een afspraak.

‘Liefdevol maatwerk met oog voor detail’
SENS is een sympathieke uitvaartonderneming in Utrecht-West. Meta Stevens en Simone
Scholts, twee vrouwen met een theater- en muziekachtergrond, begeleiden vanuit hun
creativiteit, kennis en ervaring het organiseren van een laatste afscheid.

Creatief
Persoonlijk
Onafhankelijk

Voor ons is het belangrijk dat u de tijd en ruimte krijgt om op uw eigen wijze afscheid te nemen. We nemen zorg
uit handen, maar moedigen ook aan veel zelf te doen. Een persoonlijk afscheid zit vaak in kleine dingen. Samen
maken we de uitvaart tot een troostrijke herinnering. Soms anders dan anders, soms traditioneel, altijd passend.
SENS is niet gebonden aan leveranciers of locaties. We verdienen niet op producten en diensten van derden,
waardoor we optimaal kunnen adviseren en begeleiden. Wij verzorgen uitvaarten voor iedereen in Utrecht en
omstreken. Ook als u een uitvaartverzekering heeft, ongeacht bij welke verzekeraar.

Liedje voor een dierbare
Elk najaar organiseert SENS een herdenkingsbijeenkomst. Samen
luisteren we naar liedjes voor overleden dierbaren, speciaal gezongen door een van onze artiesten. Kijk voor meer informatie, de
locatie en datum op onze website.

‘De uitvaart was zoals wij die ons hadden voorgesteld:
met een mooie kaart, een herdenking op een bijzondere
locatie en zo weinig mogelijk crematorium gevoel.’

Werkboek: Als ik later dood ben
Dit speels vormgegeven boek helpt u na
te denken over uw eigen afscheid.
Een boek vol informatie en inspiratie
en voldoende ruimte om eigen aantekeningen te maken. Te bestellen via SENS.

‘Vanaf de eerste kennismaking op die vroege zondagmorgen
was er een klik en was duidelijk dat er alle ruimte was voor
eigen inbreng.’

Alle foto’s en teksten zijn geplaatst met toestemming van de betrokkenen. Fotografie: Milvia Luijendijk, Nynke Thien en SENS
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