Hoe kunt u ons bereiken?

Koffietafel
Koffietafel in het Annahuis
Het is mogelijk om in het Annahuis terug te komen voor een koffietafel. De zaal is geschikt voor
max. 130 personen. Er bestaat de mogelijkheid
om voor een meer informele koffietafel te kiezen.

Annahuis

In dat geval is er ruimte voor max. 150 personen.
Een koffietafel bestaat uit twee koppen koffie en
twee a drie bolletjes per persoon. In overleg zijn
andere wensen bespreekbaar.
Ook als u geen gebruik maakt van de Plaskerk is
een koffietafel in het Annahuis mogelijk.

Kosten
Gebruik Plaskerk

€ 400,00
(inclusief eigen voorganger en organist)
Opname kerkdienst
Verzorgen van cd-muziek
tijdens dienst

€ 15,00
€ 60,00

Voorganger
(locatie Afscheidshuis /
crematorium)

€ 265,00

Koffietafel (per persoon)
Eventueel condoleren inclusief

€

Condoleren (zonder koffietafel)

€ 120,00

10,50

Koster en beheerder Annahuis
Aaltje Booijink
Telefoon Annahuis: (0572) 354729
Telefoonnummer +31(0) 627129798
E-mail: annahuis@pknraalte.nl

Adresgegevens
Protestantse Gemeente Raalte
De Plas 8
8102 CS RAALTE
Website: www.pknraalte.nl
E-mail: annahuis@pknraalte.nl

Wilt u een dienst meemaken?
U bent van harte welkom!
Begintijd:
April tot en met half september 9.30 uur
Half september tot en met maart 10.00 uur

UITVAART folder

Protestantse Gemeente
De Plas 8

Uitvaart

Uitvaart

Uitvaart
Het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend om na het sterven van een dierbare te
kiezen voor een kerkelijke uitvaart.
Binnen de Protestantse Gemeente Raalte bieden wij verschillende mogelijkheden om aan
een uitvaart vorm te geven.
Een kerkelijke uitvaart
Wanneer een dierbare is overleden, moeten
nabestaanden veel regelen. De kerk heeft
woorden en rituelen tot haar beschikking, die
juist dan hun waarde bewijzen. Bij een kerkelijke uitvaart nemen we afscheid van de overledene en vertrouwen we onze overleden
dierbare toe aan de handen van God, die het
leven schiep. Tijdens de dienst lezen we een
gedeelte uit de Bijbel en overdenken we de
tekst. We kijken waar het leven van de overledene en het Bijbelgedeelte elkaar raken en
hopen daar troost en kracht aan te ontlenen.

Wat kunt u verwachten?
Een goed afscheid is belangrijk voor de mensen die verder gaan. Daarom zal er gezocht
worden naar woorden en liederen, naar een
vorm die recht doet aan (het geloof van) de
overledene en die recht doet aan (het geloof
van) de mensen die afscheid nemen.

Tijdstip uitvaart
Samen met de predikant wordt de dienst voorbereid:
samen worden teksten en liederen uitgezocht en er
wordt gekeken naar een eventuele eigen inbreng.
Hierbij kan gedacht worden aan het uitspreken van
een ‘in memoriam’, het lezen van een bijbelgedeelte
of gedicht of het maken van muziek.

Een uitvaart dan zowel in de ochtend als in de
middag plaatsvinden. Het tijdstip wordt afgestemd tussen de voorganger, de uitvaarleider
en de beheerder van de Plaskerk en het Annahuis.
Condoleren & afscheid nemen

De Plaskerk als locatie
Het is ook mogelijk de kerk alleen als locatie te gebruiken. In overleg met uw uitvaartleider kunt u dan
kiezen voor een spreker die de afscheidsbijeenkomst
leidt.

Uitvaart vanuit het Annahuis, het Afscheidshuis of
het crematorium
U maakt geen gebruik van de Plaskerk maar wilt
graag een voorganger die op een andere locatie de
afscheidsdienst begeleidt.

In deze situatie is het gebruikelijk dat u eerst afstemming zoekt met uw uitvaartbegeleider. Daarna wordt
er contact opgenomen met de voorganger. De uitvaartleider neemt indien nodig contact op met de
beheerder van de Plaskerk en het Annahuis voor de
verdere afstemming.
Het Annahuis is ook voor niet kerkelijke uitvaarten te
gebruiken. Dit kan met een beperkt gezelschap en in
overleg met de uitvaartleider.

Zowel in de Plaskerk als in het Annahuis is er
de mogelijkheid om afscheid te nemen. In de
Plaskerk is hier ruimte en gelegenheid voor
achterin de kerk. In het Annahuis is er een
aparte ruimte waar de overledene opgebaard
kan worden, met een doorloop naar de zaal
waar u de familie kunt condoleren.
Condoleren kan voorafgaand aan de dienst of
op de avond daaraan voorafgaand.

Opname kerkdienst
De uitvaartdienst wordt opgenomen op een
cd. Wilt u gebruik maken van muziek op cd
tijdens de dienst, kunnen wij dit voor u verzorgen. Zie achterzijde voor de hieraan verbonden kosten.

Crematorium of begraafplaats
Na afloop van de afscheidsdienst is er nog een
korte plechtigheid in het crematorium of op
de begraafplaats.

