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Het overlijden van een
dierbare is helaas iets
waar wij allemaal vroeg of
laat mee te maken krijgen.
Verdriet overheerst op zo’n
moment, maar er moeten
ook veel dingen geregeld
worden.
In deze brochure vindt u informatie over
cremeren in ons crematorium Hofwijk
van de gemeente Rotterdam. Hoe ziet
dit crematorium eruit en wat zijn de
mogelijkheden? Waar moet u allemaal
rekening mee houden?
Wij hopen dat deze brochure u
voldoende informatie biedt om in
een moeilijke tijd een weloverwogen
keuze te maken. Heeft u vragen, dan
kunt u uiteraard altijd contact met ons
opnemen. De contactgegevens vindt u
op pagina 10.
Informatie over onze tarieven vindt u in
onze tarievenlijst op www.rotterdam.nl/
uitvaart
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Persoonlijke
aanpak

Er is veel mogelijk op het gebied
van cremeren in het gemeentelijk
crematorium Hofwijk. Een persoonlijke
aanpak die aansluit bij uw wensen, staat
bij ons centraal.
Wij werken samen met uitvaartondernemers. U kunt uw persoonlijke
wensen en de mogelijkheden voor
de plechtigheid met hen bespreken,
maar uiteraard kunt u ook rechtstreeks
contact met ons opnemen. Zo zijn er
allerlei mogelijkheden voor het afscheid,
bijvoorbeeld met muziek of toespraken.
Het is ook mogelijk om uw wensen
in een eerder stadium met ons te
bespreken.

Het crematorium beschikt over twee
aula’s, waar de afscheidsbijeenkomst
kan plaatsvinden. Bijzonder is onze
Witte Kapel, waar u afscheid kunt
nemen in een intieme sfeer. In deze
brochure vindt u meer informatie over
de Witte Kapel op pagina 9.
Heeft u vragen, dan kunt u uiteraard
altijd contact met ons opnemen. De
contactgegevens vindt u op pagina 10.

De gemeente heeft ook een
aantal begraafplaatsen waar wij
asbestemmingen aanbieden. Meer
informatie vindt u in de folder ‘Begraven
in Rotterdam’.
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Crematorium
Hofwijk

Het gemeentelijk crematorium
Rotterdam Hofwijk is een modern
gebouw. Met twee aula’s en vier
condoleanceruimtes is het zeer
geschikt voor zowel kleine als grote
groepen.
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Hofwijk ligt in een landelijke omgeving
aan de Delftse Schie in RotterdamOverschie. Het crematorium bestaat
sinds 1977 en is toegevoegd aan de
gelijknamige begraafplaats, die dateert
uit 1938. Het crematorium, dat u bereikt
via een goedverlichte oprijlaan met
beuken, ligt in een mooi aangelegd park
en kijkt uit op een waterpartij.

De aula’s
Hofwijk heeft twee aula’s, een grote en
een kleine. De aula’s hebben Latijnse
namen van bloemen. De Calendula
(goudsbloem) heeft 150 zitplaatsen
en ongeveer 150 staanplaatsen.
Lilium (lelie) heeft 70 zitplaatsen en
ongeveer 50 staanplaatsen. Elke aula
heeft een eigen familiekamer, waar
de familie apart wordt ontvangen
en waar zij zelf een drankje kunnen
pakken. De familiekamers zijn mooi en
warm ingericht, met de sfeer van een
woonkamer.

Aula 1, Calendula
Totaal aantal bezoekers

300 à 350

Aantal zitplaatsen

150

Overige voorzieningen

Piano & Orgel
Draadloze microfoon (incl.
statief)
4 breedbeeld LCD schermen
Kaarsen

Aula 2, Lilium
Totaal aantal bezoekers

120

Aantal zitplaatsen

70

Overige voorzieningen

Piano & Orgel
Draadloze microfoon
(incl. statief)
4 breedbeeld LCD schermen
Kaarsen

Condoleanceruimtes
Na de plechtigheid kunt u gebruik
maken van één van de vier
verschillende condoleanceruimtes
Tulipa, Passiflora, Helianthus en
Rosa, waar u alle tijd heeft om de
condoleances in ontvangst te nemen. In
overleg met u verzorgen wij de catering.
U kunt denken aan een koffietafel,
luncharrangement of bittergarnituur.

Koffiekamer 1, Tulipa
Totaal aantal bezoekers

75

Overige voorzieningen
Koffiekamer 2, Passieflora
Totaal aantal bezoekers

250

Overige voorzieningen

Kinderhoek

Koffiekamer 3, Heliantus
Totaal aantal bezoekers

75

Overige voorzieningen

Kinderhoek

Koffiekamer 4, Rosa
Totaal aantal bezoekers

75

Overige voorzieningen
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Het
afscheid

Wij vinden het belangrijk dat u op
persoonlijke wijze afscheid kunt
nemen van de overledene. Zowel
voor als tijdens en na het afscheid zijn
hier vele mogelijkheden voor. U kunt
denken aan muziek, het opnemen
van de afscheidsdienst op CD en
condoleances na de uitvaart met
gebruik van consumpties. U kunt tijdens
de uitvaart ook een presentatie laten
afspelen of de uitvaart op DVD laten
opnemen.
Het is ook mogelijk om de
uitvaartplechtigheid in crematorium
Hofwijk via een webcast live uit te
zenden voor nabestaanden die door
omstandigheden niet bij de uitvaart
aanwezig kunnen zijn.
Deze service is kosteloos. In verband
met privacy kunt u zelf bepalen wie er
toegang krijgt tot de link om de uitvaart
te volgen.

Opbaren
Hofwijk biedt u de mogelijkheid om de
overledene na overlijden bij ons op te
baren en het volledige afscheid in ons
crematorium te laten plaatsvinden.
Basistarief
Wij werken met een basistarief voor
cremeren. In dit tarief is inbegrepen:
• Begeleiden van de overledene en
nabestaanden naar de aula.
• Gedurende 1 uur gebruik van de

accommodatie en faciliteiten vanaf
de gereserveerde tijd tot vertrek (met
mogelijkheid om extra tijd bij te boeken,
zie onze tarievenlijst cremeren).
• Afspelen beeld en/of geluid tijdens
plechtigheid.

Rouwbezoek
Bij Hofwijk kunt u ook rouwbezoek
ontvangen, bijvoorbeeld ’s avonds of
aansluitend aan de dagactiviteiten. Zo
kunt u met uw familie en genodigden
afscheid nemen van de overledene.
De basis voor een rouwbezoek is
gebruik van de afscheidsruimte voor
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45 minuten, dit is uit te breiden per
half uur. In overleg maken we met u
afspraken over uw wensen tijdens
het rouwbezoek. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan muziek of het gebruik
van consumpties.
De Witte Kapel
Er is steeds meer behoefte aan een
persoonlijk afscheid. De Witte Kapel
van Hofwijk biedt u deze mogelijkheid.
Het is een mooie ruimte met allerlei
mogelijkheden voor bijvoorbeeld
rouwbezoek of een afscheidsdienst in
persoonlijke sfeer.
De Witte Kapel is een prettige en
sfeervolle ruimte. U kunt er zelf gebruik
maken van keukenapparatuur om
consumpties te schenken. Er is een cd
speler om uw eigen muziek mee af te
spelen. U kunt ook uw muziekkeuze
doorgeven aan de regiekamer,
deze medewerkers regelen dan
dat de muziek beschikbaar is bij de
afscheidsdienst of het rouwbezoek.
In de Witte Kapel kunt u ook gebruik
maken van het presentatiescherm

waarop u uw laptop kunt aansluiten. Zo
kunt u beelden laten zien tijdens het
afscheid.
Het is ook mogelijk om er een
overledene op te baren, de Witte Kapel
beschikt over een koeling.
Catering
Afhankelijk van uw wensen kunnen wij
tijdens de condoleance koffie, thee of
frisdranken, met bijvoorbeeld cake,
broodjes of sandwiches serveren. Maar
ook een uitgebreide lunch of een borrel
is mogelijk. Bespreek uw wensen met
ons, wij doen onze uiterste best om dit
voor u te regelen. Wij werken volgens
de allergenenwetgeving.
Ons assortiment vindt u in de folder op
www.rotterdam.nl/uitvaart.
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Contact
In deze folder vindt u een beknopte
informatie over het cremeren
bij Hofwijk. Wilt u meer weten
of heeft u specifieke wensen,
dan kunt u dit altijd bespreken
met uw uitvaartondernemer of
medewerkers van Hofwijk.

Begraafplaats en crematorium
Rotterdam Hofwijk
Delftweg 230
3046 ND Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 85 70
Fax: 010 - 489 85 75
info@crematorium.rotterdam.nl
Regiekamer Hofwijk
Telefoon: 010 - 489 85 85
regiehofwijk@rotterdam.nl
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Administratiekantoor
Kerkhoflaan 1
3034 TA Rotterdam
Telefoon: 010 - 489 34 34
info@begraafplaatsen.rotterdam.nl

Rotterdam.nl/uitvaart
@Uitvaart_010
Openingstijden begraafplaats:
Van maandag tot en met zaterdag:
08.00 – 16.00 uur
Op zon- en feestdagen:
10.00 – 16.00 uur
Openingstijden balie crematorium:
Van maandag tot en met vrijdag:
09.00 – 16.00 uur
Asbestemmingsruimte crematorium
Rotterdam Hofwijk:
Van maandag tot en met vrijdag:
09.00 – 16.00 uur

Colofon

Redactie, vormgeving en
productiebegeleiding: Dienstencentrum
Communicatie Gemeente
Rotterdam
Drukwerk: Veenman+
Aan de inhoud van deze folder kunt u
geen rechten ontlenen.
Januari 2016
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