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03-01-2021

GEMEENTEBERICHTEN
overlijden:

19-11-2020 Arnolda Geertruida Marissen - Massen,
(99 jaar)20-11-2020 Frederik Jan Venderbosch (95
jaar)22-11-2020 Dirkje van Ameijde (91
jaar)22-11-2020 Peter van Ameijde (90
jaar)29-11-2020 Jantje Grietje van Linschoten -
Roosjen (101 jaar) 09-12-2020 Hendrina Maria
Veldhuis - van�t Hof (82 jaar)10-12-2020 Grietje
Geeske Zijl - Huizinga (92 jaar)28-12-2020 Sarah
Coert - van der Staal (89 jaar)29-12-2020 Herman
Puijman (93 jaar)
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29-01-2021

MEDEDELING VANUIT DE PASTORALE RAAD: HET REGELEN VAN EEN UITVAART
Bij een overlijden komt er heel wat op je af. Zo moet er al snel een uitvaart geregeld worden.

Als die vanuit het kerkgebouw plaatsvindt of als
de kerk betrokken is bij een uitvaart in het
crematorium dan krijgt in de regel de predikant
een telefoontje. In de laatste vergadering van de
Pastorale Raad, op 25 januari, is besloten dat
alle meldingen van een uitvaart gedaan kunnen
worden bij ds. Pier Prins voor het maken van
afspraken. Mocht hij verhinderd zijn of mocht er
een voorkeur zijn voor een andere voorganger, dan
zorgt hij daarvoor. In zijn vakanties is er altijd
een contactpersoon beschikbaar van wie de naam en
het telefoonnummer vermeld staan op het
antwoordapparaat van Pier Prins. De contactpersoon
regelt vervolgens een voorganger voor een
uitvaartdienst en eventueel andere zaken die nodig
zijn. Dat betekent dus dat er niet rechtstreeks
contact opgenomen kan worden met ds. Agnes Hana, die in de vier wijken in Sittard pastorale bijstand verleent gedurende
de vacaturetijd.

Pastoraat/Monica  Bosman, 29-01-2021

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5491, Subitem: 78.

Pagina 2 van 4



[ Pastoraat> 'Rouw en Trouw' ]

31-01-2021

UITVAARTDIENSTEN DOOR GEMEENTELEDEN......
WILT U MET ONS IN GESPREK?

We willen daarom graag in gesprek komen met
gemeenteleden die belangstelling hebben om zo nu
en dan een uitvaartdienst te leiden.Dit hoeft u
niet onvoorbereid te doen. Er is een goede
training beschikbaar bij de PKN. U krijgt de
gelegenheid deze te volgen voordat u aan het
leiden van uitvaartdiensten begint. En natuurlijk
zal er ook ondersteuning zijn vanuit onze
gemeente.Verder zullen we als kerkenraad
duidelijke afspraken maken over praktische zaken
als de frequentie en een vergoeding.
Voelt u hier iets voor?U kunt een afspraak maken
met Bertha Verkerk: berthaverkerk@gmail.com of
046-4379201, ook als u twijfelt of nog vragen
heeft!

Pastoraat/Monica  Bosman, 31-01-2021
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31-01-2021

GEMEENTEBERICHTEN

Overlijden:06-01-2021 Josephina Lena Tak �
Katubinmara (84 jaar) 06-01-2021 Gerardus Johannes
Savelkoul (67 jaar)13-01-2021 Herman Paulus van
Hardeveld (82 jaar)

Pastoraat/Monica  Bosman, 31-01-2021
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