ALS EEN DORPSGENOOT OVERLIJDT

Als er een dorpsgenoot overlijdt is het een mooi gebruik, om in de zes
geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder, de kerkklokken te luiden op een
vast tijdstip. Enkele minuten stilstaan bij het verlies van een mede-inwoner.
Het luiden gebeurde, tot nu toe, wanneer de parochie bericht ontving van nabestaanden van
een overledene, met daarbij een verzoek dat een avondwake en/of kerkelijke uitvaartviering
en/of een begrafenis wenselijk is.
Steeds vaker klinkt de roep om, indien gewenst, bij ieder overlijden de klokken te luiden,
ongeacht of er een kerkelijk moment aan verbonden is.
Daarom hebben we als parochie De Goede Herder besloten om altijd gehoor te geven aan
de vraag of er geluid kan worden voor een overleden dorpsgenoot.
De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen
Voor onze geloofsgemeenschap Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor
contact opnemen met Gerrit van den Helm 06 – 46766714.
De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.
In elke geloofsgemeenschap is er vervolgens de mogelijkheid om een herinneringskruisje
met de naam van de overledene te laten maken, dat opgehangen wordt op een daarvoor
bestemde herinneringswand in de kerk.
Met Allerzielen ontvangen de nabestaanden dan een uitnodiging voor de Allerzielenviering
en na een jaar een uitnodiging voor de eerste jaargetijdeviering namens de parochie. Hierbij
hebben we enkele gegevens van de overledene nodig voor de correspondentie, zoals
voorletters en naam, geboorte- en sterfdatum, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
van de contactpersoon.
Het herinneringskruisje en de genoemde uitnodigingen zijn niet noodzakelijk, men kan ook
vragen om alleen de klokken te laten luiden.
Aan bovenstaand aanbod zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is
welkom.
Graag wijzen wij u nog op het volgende: Sinds de coronaperiode kunnen ook speciale
vieringen gestreamd worden. Hiervoor worden kosten berekend.
Website van geloofsgemeenschap Geffen: www.parochiedgh.nl
Klik op de Geffense kerk.

