Uitvaart en begraven
vanuit de kerk

Inleiding
In de gemeente vieren we het leven.
Velen van u zijn gedoopt en getrouwd in de kerk en
hebben vieringen van allerlei aard meegemaakt die
richting geven aan uw leven. Ook heeft u waarschijnlijk
begrafenissen van familieleden en kennissen bijgewoond
die vanuit de kerk begeleid werden.
Van oudsher is de kerk, het huis van de gemeente, een
mooie en vertrouwde plaats om het afscheid van het
leven vorm te geven.
Over de mogelijkheden rond vieringen in de kerk en
begraven op de begraafplaats van de kerk wil de
kerkenraad u graag informeren.
Onderstaande informatie kunt u bijvoorbeeld bewaren bij
uw andere papieren zoals uw begrafenisverzekering. Zo
hebben uw nabestaanden makkelijk toegang tot alle
benodigde mogelijkheden, adressen en
telefoonnummers.
We bieden u deze informatie omdat er veranderingen
zijn rond adressen en tarieven. Maar we beseffen ook
dat het niet meer vanzelfsprekend is dat nabestaanden
meteen de weg weten naar de gemeente. De predikant
en ambtsdragers zijn echter, namens de gemeente, u en
uw familie graag van dienst als dat nodig is en hebben
daarvoor alle benodigde kennis in huis.

Algemene informatie
Als Protestantse gemeente Den Burg staan we onze
leden bij tijdens de periode van overlijden van
gemeenteleden of hun relaties. Het belangrijkste is het
pastoraat; het naast mensen staan tijdens de periode
voorafgaand aan het overlijden, de begrafenis of
crematie en de rouwverwerking daarna. Predikant en
ouderlingen hebben hierbij een speciale rol.
Daarnaast kan de gemeente ook praktisch een rol
spelen. Het voorgaan van de predikant tijdens de
afscheidsdienst en de begrafenis of crematie en de
aanwezigheid van een ouderling is daarvan voor de
nabestaanden vermoedelijk de belangrijkste.
Andere mogelijkheden zijn:


Opbaren in kerk of kerkelijk centrum.



Condoleance in kerk of kerkelijk centrum.



Afscheidsdienst of afscheidsbijeenkomst in kerk of
kerkelijk centrum.



Begraven op ons kerkhof rond kerkgebouw De Burght.



Plaatsing van urn in de urnenkelder of begraven op
het kerkhof.



Onderhouden van een graf.

Doordat onze gemeente de rijkdom van een eigen
kerkhof heeft is het mogelijk alles rond het moment van
de begrafenis in eigen vertrouwde omgeving te
verzorgen.

Reserveren van een bepaalde plek op het kerkhof is
mogelijk.

Ons kerkhof is ook beschikbaar voor mensen die geen
lid van onze gemeente zijn.

Wanneer het zover is dat u van een of meer van deze
mogelijkheden gebruik wilt maken, kunt u het maken van
afspraken uiteraard ook aan uw begrafenisondernemer
overlaten.

Tarieven 2019
Begrafenis vanuit de kerk
inclusief, predikant, koster, geluid en verwarming.

Leden

€ 285

Niet (actieve)leden
Korting indien geen predikant nodig is

€ 860
€ 460

Beheer kerken:

Nico Blonk , tel.nr. 315040
E-mail: anneke-nico@hetnet.nl

Gebruik Kerkhof en urnenkelder
Graf voor een volwassen, 20 jaar
Verlenging voor 20 jaar
Verlenging voor 10 jaar
Reservering** voor 20 jaar
Reservering** voor 10 jaar
Kindergraf voor 20 jaar
Kindergraf verlenging voor 10 jaar
Onderhoud voor 20 jaar
Onderhoud voor 10 jaar
Plaatsing in urnenkelder voor 10 jaar
Verlenging voor 10 jaar
Urnengraf voor 10 jaar
Verlenging voor 10 jaar
** wordt verrekend
Beheer kerkhof:

€ 1.418
€ 1.418
€ 694
€ 751
€ 413
€ 709
€ 426
€ 1082
€ 542
€ 698
€ 694
€ 722
€ 694

Gijs Bouw, tel.nr 0614315253

E-mail: gijs.bouw@kpnmail.nl

Gebruik Schakel
Beheer Schakel:

Tarieven
Grote zaal
Leden
Niet (actieve)leden

Kleine zaal
Leden
Niet (actieve)leden

Marjan Huizinga
Tel.nr 314222 0616935862
E-mail: mamhuizinga@texel.com

per dagdeel
per dag
per dagdeel
per dag

€ 38
€ 75,50
€ 44,50
€ 89

per dagdeel
per dag
per dagdeel
per dag

€ 29
€ 58
€ 34
€ 68

Namen, adressen, telefoonnummers
De volgende mensen zijn u graag van dienst:
Predikant:

ds. Wikke Huizing
Kogerstraat 17A 1791 EN Den Burg.
Tel. 0222-365850
E-mail: wikke.huizing@outlook.com.

Beheer kerken:

Nico Blonk , tel.nr. 315040
E-mail: anneke-nico@hetnet.nl

Beheer Schakel:

Marian Huizinga
Tel.nr 314222 0616935862
E-mail: mamhuizinga@texel.com

Beheer kerkhof:

Gijs Bouw, tel.nr 0614315253

E-mail: gijs.bouw@kpnmail.nl
Organisten:

Jan Kruithof tel.nr 314590
E-mail: janlida@planet.nl
Dyo Wassink tel.nr 314109
E-mail: dyo@hetnet.nl

