Afscheid nemen in je eigen dorp

D

oor het sluiten van de kerk in
Wijbosch zijn er naast de
wekelijkse vieringen ook allerlei
andere vieringen en diensten
weggevallen. Meerdere
Wijbosschenaren hebben aangegeven
dat ze het o.a. erg jammer vinden dat je
bij een overlijden geen afscheid kunt
nemen in je eigen dorp. De dorpsraad is
hierover gaan nadenken en heeft een
aantal mensen benaderd om te kijken
wat hierin mogelijk is.
Afscheidsvieringen worden
tegenwoordig op allerlei plaatsen
gehouden. Nu de kerk is gesloten
bieden wij deze mogelijkheid ook in ons
dorpshuis De Schakel aan. Wij vinden
het erg belangrijk dat de inwoners van
Wijbosch de mogelijkheid hebben om in
hun eigen dorp afscheid te kunnen
nemen van een dierbare mede-inwoner.
Voor wie ?

V

oor alle inwoners of oudinwoners van Wijbosch of
mensen die op één of andere
manier een betrokkenheid hebben met
Wijbosch.

Deze betrokkenheid kan heel divers zijn
bijvoorbeeld :
* Kinderen wonen in Wijbosch
* Familie woont in Wijbosch
* Familielid is in Wijbosch begraven
De afscheidsvieringen in De Schakel
zijn géén kerkelijke vieringen, daarvoor
kunt u bij de kerk terecht. Er mogen wel
gelovige aspecten naar voren komen.
Maar men kan ook kiezen voor een
afscheidsviering zonder enige
geloofsovertuiging.

Mogelijkheden :

E

en afscheidsviering is in principe
alle dagen van de week mogelijk
: zondag t/m zaterdag, zowel
overdag als ’s avonds, mits de zaal
beschikbaar is. We kunnen maximaal
200 stoelen plaatsen. Daarnaast is er
nog voldoende ruimte voor
staanplaatsen.
Wij zorgen ervoor dat de zaal geheel
gebruiksklaar en sfeervol is ingericht.

Procedure :

M

ocht u hiervan gebruik willen
maken dan kunt u dit
bespreken met uw
uitvaartonderneming of onze
contactpersoon. De voorbereidingen
gaan in overleg met de familie.
Uiteraard vragen wij hiervoor een
bijdrage.
Wij zijn bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van ’t Middelpunt:
073 – 7200777 of mail ons:
AFSCHEIDNEMEN@WIJBOSCH.COM
Indien u aansluitend aan de
afscheidsviering nog gebruik zou willen
maken van andere faciliteiten in De
Schakel (een samen zijn, drankje,
broodje, koffietafel….) dan kunt u
hiervoor contact opnemen met de
beheerder van De Schakel:
Hans Santegoeds
Tel. 06-17386902 / 073-5478529
E-mail : deschakel@wijbosch.com
 Dorpshuis “De Schakel”
Eerdsebaan 1
5482 DA Wijbosch
Tel. 073-2020211

De moeilijkste vorm
van liefhebben
is afscheid nemen
van degene
van wie je zoveel houdt
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