
Kwartaal 

Nieuwsbrief

De afgelopen tijden hebben wij
diverse multiculturele uitvaarten
verzorgd, ieder met haar eigen
identiteit en waardigheid. Onze
kracht is het vertalen van de
familiewensen naar een
plechtige uitvaart met al haar
facetten. 
Gaarne introduceren wij u
De Jong Uitvaartverzorging  
Suriname. 
In Suriname dragen wij dezelfde
missie uit. Wij verzorgen in
principe alle uitvaarten, maar
hebben ons gespecialiseerd in
de Marron- en Tribale. 

Wij feliciteren onze Surinaamse
partner Uitvaartverzorging De
Laatste Eer met hun start in
Suriname. 

Wij wensen u gezondheid en lang leven toe bij het
ontvangen van deze nieuwsbrief. Wij hopen niet dat er
een overlijden in uw familie of naaste kring is, maar
mocht dat toch het geval zijn. dan condoleren wij u.
De Jong Uitvaartverzorging is er voor al uw vragen
rond uitvaarten, repatriëringen, uitvaartpolissen en
wilsbeschikkingen.
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Specialisatie

Geachte relatie

Foto:  Op de voorgrond, Mariska De Jong, eigenaar van De Jong Uitvaartverzorging met daarachter de dragers
van Ferentes.



Bijzondere dank aan broeder
Dwight Stouard voor zijn pastorale
ondersteuning bij de diverse
gelegenheden gedurende zijn
verblijf in Nederland. 

Wij bieden ook voor de
diverse rouwprocessen en
rouw-ondersteuning een
seminar “Puu Baaka” aan,
dat gaat over de
rouwperiode en afsluiting bij
de Marrons. Het seminar
geeft inzichten die een
verrijking zijn voor collega
uitvaartverzorgers,
ritueelbegeleiders, en allen
die een affiniteit hebben
met uitvaarten en -
rouwondersteuning. 

De Jong Uitvaartverzorging biedt naast de
uitvaartverzorging ook producten aan die uw uitvaarten
vernieuwen en moderniseren. Wij bieden innovatieve
gebedsdoeken, rouw pangi’s en artistieke kisten naar uw
wens. 
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Dank
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    U I T G A V E :  D E  J O N G  U I T V A A R T V E R Z O R G I N G
 

H A A R L E M ,  M E I  2 0 2 2

Eigenaar Mariska de Jong
    0031642536620
www.dejonguitvaartverzorging.nl
info@dejonguitvaartverzorging.nl
 

De Jong Uitvaartverzorging Suriname.
Manager: Bridney Hiwat
   +597-7736901 
info@dejonguitvaartverzorging.sr

Van rouwwade en kleden naar Marronkist voorzien van Afakaschrift. 
Dhr. Dennis Schutter van Rouwservice Schutter.  

Manager De Jong Uitvaartverzorging
Suriname, mevr. Hiwat geflankeerd door
eigenaar De Laatste Eer,  dhr. Samuel en
mevr. Zegelaar, directeur van De Laatste
eer.

Contact

Wij danken u voor uw aandacht
en wensen u het allerbeste toe.

Pastoraal begeleider, Dwight Stouard.
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