Wijkgemeente Vredenoord
• Adventskerk, Lindelaan 49
• Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2
Aanvang kerkdiensten: 10.00 uur
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
zij zijn met ons verweven
in liefde, en verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
Hanna Lam

In de kerkgebouwen zijn diverse multi-mediale
mogelijkheden aanwezig.
Meer weten over onze wijkgemeente?
Bezoek de website www.vredenoord-assen.nl
November 2018

Zorg voor
de uitvaart
... en wat de
kerk hierin kan
betekenen

Het kan zijn dat u al heeft bedacht hoe het
afscheid er uit moet zien. Misschien is het ook al
doorgesproken met de achterblijvers.
Het kan echter ook zijn dat u er graag met
iemand over wilt praten om het voor u zelf (nog
meer) duidelijk te krijgen.

Dood
U denkt er niet graag aan. Toch leeft ieder mens
toe naar de dood. Er kan een moment zijn, dat u
wel eens wilt praten over het naderend einde en
over de uitvaart.

Afscheid
Dood vraagt om afscheid. U wilt aan mensen
gelegenheid geven van u afscheid te nemen.
Ook uw nabestaanden willen graag een waardig
en passend afscheid dat kan helpen bij de eerste
verwerking van het verdriet. Een afscheid zoals u
het voor uzelf zou willen, een afscheid dat ook in
meerdere of mindere mate tegemoetkomt aan de
wensen van de nabestaanden.

Begeleiding
Het afscheid kan zich onverwacht en plotseling
aandienen of komt na een korter of langer
ziekbed. Welke rol kan de kerk bij zo’n afscheid
spelen? We hebben als kerk al eeuwenlang
ervaring met rituelen.

De Protestantse wijkgemeente Vredenoord
Assen, met als kerkgebouwen de Adventskerk en
de Opstandingskerk, biedt die mogelijkheid.
Er is een uitvaartteam beschikbaar om met u
mee te denken en u te begeleiden.
Samen met de uitvaartonderneming kan een
teamlid de afscheidsdienst vormgeven. Ook na
het afscheid houdt deze nog een tijdje contact
met de nabestaande(n).

Gebruik kerkgebouwen
Voor een uitvaartdienst vanuit de Adventskerk
en de Opstandingskerk worden soms kosten in
rekening gebracht. Bij veel uitvaartverzekeringen
worden die kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.
Dat blijkt uit de polis.
Het telefoonnummer voor iemand van het
uitvaartteam (0592) 421 916.

Het uitvaartteam
Het team bestaat uit de predikanten en de
kerkelijk werker van Vredenoord en enkele
toegeruste vrijwilligers uit de wijkgemeente:
• ds. Helène van Noord
• ds. Roeland Busschers
• kerkelijk werker Joke van Beveren
Vrijwilligers
• Corry van der Molen-Sijbolts
• Gea van der Ploeg
• Cathrien Telgenhof-Oppedijk
• Reinder van der Molen
Het profiel van de leden van het uitvaartteam
kunt u vinden op de website:
www.vredenoord-assen.nl.

