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HERINNERINGSSIERADEN

Het overlijden van een geliefd persoon komt 
meestal onverwacht. Iemand, die veel voor je be-
tekend heeft in je leven. Plotseling moet je die ie-
mand loslaten, terwijl je hem/haar nog lang bij je 
had willen houden.
De schok, die dit verlies met zich meebrengt, is 
altijd erg groot. Je moet afscheid nemen, waar je 
niet op voorbereid bent. Het leven verandert im-
mers voor altijd!
Om u te helpen bij het verwerken van dit verlies, 
kunt u gelukkig tegenwoordig zelf kenbaar maken, 
hoe u een begrafenis, c.q. een crematie wilt laten 
verlopen. Precies die accenten daar leggen, waar 
de overledene prijs op stelde.

Ook is er de mogelijkheid, om uw dierbare altijd 
dichtbij u te houden. Zo is er bijvoorbeeld een 
zilveren fotolijst of een zilveren kandelaar, waarin 
wat ruimte vrij gehouden is, om een gedeelte van 
de as (of een paar haren) in te bewaren.
Veel mensen geven er echter de voorkeur aan, om 
hun geliefde heel dichbij zich te hebben.
Dan zou een herinneringssieraad u daarbij heel 
goed van dienst kunnen zijn. In de medaillons kunt 
u b.v. een fotootje en enige haren, danwel as van 
uw dierbare doen.

Er is een bedrijf, dat hele moderne sieradensets 
maakt. Zowel in de ring, als ook in de oorbellen en 
hanger is een (kleine) ruimte, waar een beetje as in 
kan. Juist, omdat er een hele set van gemaakt kan 
worden, valt het helemaal niet op, dat het hier om 
herinneringssieraden gaat.
Bovendien hoeft er geen as opgestuurd te worden, 
nee, alles kan ter plaatse gevuld worden.
Indien gewenst, kunnen onze edelsmeden een 
heel eigen sieraad voor u ontwerpen, met precies 
die symbolieken, die voor u belangrijk zijn.
U ziet het: een mooi sieraad, waarvan alleen u de 
extra waarde kent. Kortom: U staat niet alleen.

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.


