
Locaties 
 

Voor de afscheidsdienst kunt u gebruik 

maken van De Wijngaard. Deze kerk is in 

2019 gerenoveerd en heeft nu een mooie 

ruimte met veel mogelijkheden. 
 

Ook een uitvaart vanuit de monumentale 

Walburgiskerk is mogelijk. 
 

En uiteraard kan de afscheidsdienst op 

een andere plek naar uw keuze gehouden 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Wijngaard 

 

Tarieven 
 

De leden van het uitvaartteam kunnen u 

informeren over de kosten. 

Uitvaartteam 
 

Momenteel bestaat het uitvaartteam van 

de Protestantse Gemeente Zutphen uit: 
 

Ds. Ronald Heins 

Tel. 06-33047002 

Mail: heins@pknzutphen.nl 

 

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn 

Tel. 0575-785490 

Mail: pijpers@pknzuthen.nl 

 

Alice Hilbers  

Tel. 06-51513306 

Mail: alicehilbers@planet.nl 

 

Rini Bekkers, kerkelijk werker 

Tel. 06-43124749 

Mail: bekkers@pknzutphen.nl 
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Als u te maken hebt met een 

overlijden 

 

We weten allemaal dat ons leven eindig is. 

Daar zijn we meestal niet elke dag mee 

bezig. Toch kunnen we overrompeld 

worden door een overlijden. Zelfs als we 

er door een ziekteperiode enigszins op 

voorbereid zijn. 

Om de uitvaart voor te bereiden, moeten 

verschillende zaken geregeld worden. De 

uitvaartverzorger moet gebeld, de 

rouwbrief gemaakt, een bijeenkomst 

geregeld, enz. Zo willen we de overledene 

recht doen en onszelf troosten met een 

respectvol en waardig afscheid.  
 

Om dit te realiseren, kunt u een beroep op 

ons doen.  

Wij vinden het een eer om bij te mogen 

dragen aan een waardig laatste afscheid. 

 

 

Uw wensen 
 

Als u vragen of wensen hebt over uw eigen 

uitvaart is het goed dit kenbaar te maken 

aan bijvoorbeeld een partner of aan uw 

kinderen. U kunt ook een afspraak met 

ons maken om uw wensen en vragen te 

bespreken. 

 

Ook als u als nabestaande vragen hebt 

over een afscheidsdienst, kunt u contact 

met ons opnemen.  

Er is veel mogelijk, ook wat invulling van 

de dienst betreft. Vraagt u er gerust naar. 

Wij informeren u en helpen u graag 

verder.  

 

De namen, telefoonnummers en mail 

adressen vindt u op de achterzijde van 

deze folder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Als een kostbare parel 

 

 

 

Leiden van uitvaarten door 

gemeenteleden 
 

Het begeleiden van uitvaarten willen we 

met zorg doen. Als protestantse gemeen-

te zorgen wij er voor dat er altijd 

begeleiding beschikbaar is bij een 

overlijden. Dat hoeft niet per se door de 

predikant gedaan te worden. Ook een 

daartoe opgeleid gemeentelid kan dit 

doen.  

Uit onze gemeente heeft Alice Hilbers de 

cursus ‘Leiden van uitvaartdiensten door 

gemeenteleden’ bij de Protestantse Kerk 

Nederland gevolgd. 

Momenteel vormt zij samen met de 

predikanten en de kerkelijk werker het 

uitvaartteam. 

In de toekomst zullen nog een of meer 

gemeenteleden deze cursus volgen en dan 

ook deel uit maken van het uitvaartteam. 

 


