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Als de dood inbreekt…

We weten dat ons leven op aarde eindig is. Daar zijn we

meestal niet elke dag mee bezig. Toch kan de dood zomaar in

ons leven komen. Zelfs als we er door een ziekteperiode

enigszins op voorbereid zijn, komt het vaak toch nog

onverwacht.

Als het zover is en de dood is vastgesteld kan het goed zijn

om als nabestaande eerst tot jezelf te komen. Immers juist op

dat verschrikkelijk moeilijke moment moet er van alles

geregeld worden, waar je hoofd eigenlijk niet naar staat. De

uitvaartverzorger moet gebeld worden, er moet een

bijeenkomst geregeld worden. Want het allerbelangrijkste is

natuurlijk dat de overledene recht gedaan wordt in een

respectvol afscheid.

Als kerk in de stad voelen we ons geroepen en weten we ons

betrokken op het leven in die stad en de wereld, waar zij deel

van uitmaakt. Als er dan een beroep op ons wordt gedaan bij

een overlijden, vinden wij het van het allergrootste belang er

te zijn, welke achtergrond iemand ook heeft. Om zo op een

waardige wijze bij te dragen aan die laatste eer.

Om dat te allen tijde te kunnen waarborgen zijn er een aantal

gemeenteleden, ouderlingen en pastoraal werkers opgeleid

om die taak op zich te nemen, naast de predikanten.

Op dit moment trekken ze nog op met de predikant, gaan

samen het gesprek aan met de familie en vertegenwoordigen

ook op deze manier de gemeente. Ze nemen tevens een deel

van de uitvaart op zich.
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Voor de noodzakelijke gegevens (ook voor een uitvaart

vanuit de 'eigen' kerk) verwijzen we u naar de websites van

de samenwerkende gemeenten:

We stellen hen aan u voor:


