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Sertifik l deneyimli cen ze g revlileri ile b k m ve n kliye profesyonellerinden
olu

n ekibimiz sevdiklerinizin vef t nd n sonr size cen ze i lerinde y rd mc

olm k i in 7 24 y n n zd d r. Kayıplarınızdan sonra hayatınızın tersine dönmüş gibi
zorlaştığının farkındayız. Bu nedenle ailenizin isteklerini optimal şekilde yerine
getirebilmek için size yardımcı olmaktayız..

Çif

er i

arım fi a

Sertifikalı deneyimli ekip
Vereniging Toeleveranciers Uitvaart üyesi
En son standartlara göre döşenmiş matem araçları
Yüksek kaliteli yıkama alanı

020 303 72 80

46 mezarlık arasından seçim: 22 İslami 24 doğal
9 lokasyonda son görev ile ritüel yıkama
11 lokasyonda ilgili ekip tarafından vefat eden kişinin alınması
Örtü kefen ve fairtrade sertifikalı sürdürülebilir tabut
8 lokasyonda 24 saatlik odada matem ziyareti
Erken Defin Ruhasatı

Beyan ve Vefat Belgesi

Aile ve arkadaşlardan alınan yardımlar için bağış uygulaması
Matem otobüsü yerine araba ile son defin yerine nakil
Cenazeden sonra 1 yıla kadar (dijital) hizmet (İptal servisi Tavsiye vb.)

Matem ve kayıp durumunda Müslüman görevli
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Art of Goodbye dan yardım alan aileler neler diyor?

Annem vefat etiğinde telaşlı karmaşa içinde ve özellikle de acı
verici bir döneme girdik: yakınlarımızın hepsi şöyle diyordu :
Mümkün olduğu kadar çabuk Fas a götürülmeli. Fakat ben
annemin aslında burada Hollanda da sevdiği Faslı Hollandalı
torunlarına yakın defnedilmesini istedim...
Art of Goodbye devreye girdi ve annemin İslami kökleri ile Faslı
Hollandalı ailemizin isteklerinin bir kombinasyonunu sundu.
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Erkek kardeşimin genç yaştaki vefatından hemen sonra Türkiye ye naklin hem
ailemiz hem de kendi çekirdek ailesi için çok acı verici olacağını biliyorduk. O an
defin işini Art of Goodbye a devretmeye karar verdik zaten Zuid Limburg
bölgesinde yaşıyoruz.
İlk görüşmemizden itibaren bizimle birlikte düşündüler ihtiyacımız olan her şey
araştırıldı. Böylece kardeşim 24 saat içinde burada Hollanda da genç eşi ve
çocuklarına yakın bir yere İslami geleneklere göre ve isteklerimize saygı
gösterilerek defnedildi..
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Cenaze gönderi sigortasına rağmen Almere deki ailemize yakın bir yere
gömmeyi tercih ettiğimiz kayınvalidemin cenazesinden sonra Cenaze
Görevlisi ne ne kadar gereksiz para ödediğimi keşfettim.. Aniden bana
söylenenden çok daha uygun fiyatlı olduğu ortaya çıkan tüm seçeneklerim
hakkında ikinci bir görüş almak için faturayı Art of Goodbye a götürdüm.
Şu anda iyice bilgi aldım ve bir sonraki vefat için daha hazırlıklıyım.

Babam yurt dışında tatilde iken vefat etti. Onu yakın bir yere
gömmeyi çok isterdim ama koşullar ve COVID 19 kısıtlamaları
nedeniyle cenazesi yakıldı ve küllerinin bulunduğu vazoyu aldık..
Hala bunun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Sonradan Müslüman
olmuş olarak ölüme ne kadar iyi hazırlanırsanız isteklerinizin
İslami geleneklere göre düzgün bir şekilde yerine getirilme şansının
o kadar yüksek olduğunu anladım.
Art of Goodbye Arapça bir vasiyet ve modern bir Cenaze
Görevlisi nden bekleyebileceğiniz tüm ek dijital hizmetler ile aileme
yardımcı oluyor. Ayrıca defin sonrası hizmet muazzam ve vefat
edenin yakınları olarak bizim için büyük bir destek..

helpdesk artofgoodbye.com

Nick

Contactweg 48 Amsterdam

