
Als de dood inbreekt…

Nieuwe Kerk
De Fontein
De Bron
Open Hof

Meldpunt uitvaarten:
 

050 – 205 33 30



De Bron De Fontein Nieuwe Kerk Open Hof

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 hij vaak nog onverwacht. 
Als het zover is en de dood is vastgesteld kan het goed zijn om als 

nabestaande eerst tot jezelf te komen. Maar juist op dat 

verschrikkelijk moeilijke moment moet er ook van alles geregeld 

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

moet gebeld worden, er moet een bijeenkomst geregeld worden. 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de overledene recht gedaan 

wordt in een respectvol afscheid. 
Als kerken in Groningen voelen we ons geroepen en weten we ons 

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

uitmaken. Als er een beroep op ons wordt gedaan bij een overlijden, 

vinden wij het van het allergrootste belang er te zijn, om op een 

waardige wijze bij te dragen aan het bewijzen van die laatste eer. 

Welke achtergrond iemand ook heeft. Kerkelijke betrokkenheid is 

geen voorwaarde. En we zijn er ook voor hen die zo eenzaam zijn, 

dat er niemand is die de uitvaart kan regelen en verzorgen. 
Om dat te allen tijde te kunnen waarborgen is een aantal 

gemeenteleden opgeleid om die taak op zich te nemen, de 

uitvaartgroep. Daarnaast verzorgen ook de predikanten uitvaarten. 
Vanaf 1 februari 2018 is het meldpunt voor uitvaarten van start 

gegaan  waar alle uitvaarten binnen de Protestantse Gemeente 

Groningen-Noord kunnen worden doorgegeven. 

Bel daarom in geval van een overlijden naar het speciale nummer: 

050 - 205 33 30 

Deze telefoon wordt altijd opgenomen door mensen die u snel en 

adequaat verder helpen en de noodzakelijke contacten leggen, 

onder wie uw eigen predikant.

Voor de noodzakelijke gegevens (ook voor een uitvaart vanuit de 

'eigen' kerk) verwijzen we u naar de websites van de samen-

werkende instellingen: 

De Bron, Bentismaheerd 1a 9736 EA Groningen 
www.pkndebron.nl 
De Fontein, Eikenlaan 255 9741 EZ Groningen 
www.defontein.info
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 9712 PT Groningen 

www.nieuwekerk.org 
Open Hof, Spilsluizen 5, 9712 NR Groningen 
www.openhof.org 


