Protestantse Gemeente Breda
De Protestantse Gemeente te Breda is
een actieve gemeente die zich
uitgesproken heeft om bij alles wat we
doen de blik op de toekomst te richten:
wij willen werken aan een
gemeenschap die ook voor onze
kinderen en kleinkinderen nog
inspirerend en bemoedigend zal zijn,
een gemeente die zichtbaar is in de
stad en actief wil bijdragen aan de zorg
voor onze medemens.

Protestantse Gemeente Breda

Rouwdienst

In het dagelijks leven kent De
Protestantse Gemeente Breda 2
wijkgemeentes, te weten:
"NoorderBeemden"
met de kernen Haagse Beemden en
Breda-Noord rondom de Lucaskerk
en

Meer informatie:

"Breda Midden/Zuid"
met als kernen

076-5421140

Breda-West rond de Johanneskerk en

info@protestantsegemeentebreda.nl

Breda-Oost rond de Markuskerk.

www.protestantsegemeentebreda.nl

De christelijke kerk gelooft dat ieder
mens, op ieder moment van haar of zijn
leven, geborgen is in de hand van God.
Dat geldt voor alle fasen van het leven.
De kerk kan daarbij aanwezig zijn en
helpen een vorm te vinden bij het
uitbeelden en vieren van belangrijke
gebeurtenissen.
Bij ziekte en dood dagen er vragen van
allerlei aard en we hebben er lang niet
altijd een antwoord op. Maar we
kunnen naar elkaar luisteren en elkaar
helpen deze vragen helder te krijgen en
een mogelijk antwoord te vinden dat bij
ons past. Opdat we ons leven in balans
krijgen en onszelf en onze geliefden
recht in de ogen kunnen kijken.
De kwetsbaarheid van het leven dringt
zich met haar wrede en pijnlijke maar
ook met hoopvolle kanten aan ons op.
Dan kan het van groot belang zijn dit te
delen met iemand die je taal verstaat,
je vragen kan opvangen en je helpen je
eigen antwoord te vinden. Daarbij kan
de bijbel waaruit we God horen
spreken open, wie ziek is kan gezalfd,

we kunnen vormen voor een afscheid
van geliefden vinden, we kunnen
spreken over het invullen van een
uitvaartdienst, opdat we zin geven aan
wat ons overkomt.
De Protestantse Gemeente Breda
heeft in haar predikanten geschoolde
en geoefende gesprekspartners
beschikbaar. Niet alleen voor haar
leden of andere gelovigen, maar voor
iedereen die met vragen van vreugde
en verdriet, ziekte en dood te maken
krijgt.
Omdat de kerk wel van de Geest, maar
niet van de wind leeft, zijn er kosten
verbonden aan haar dienstverlening.

Kosten rouwdienst
Kosten predikant 10 uur
Huur kerkgebouw
Totaal

€ 550,-€ 275,-€ 825,--

In principe wordt € 825,- in rekening
gebracht, met de mogelijkheid van
aftrek van de bijdragen kerkbalans van
de afgelopen 3 jaar tot een maximum
van €550,-.
Dit betekent dat het eindbedrag ligt
tussen € 275,- en € 825,-.
De wijkkerkrentmeester regelt de
financiële afwikkeling en heeft de
bevoegdheid van de regeling af te
wijken. De wijkkerkrentmeester
spreekt met u af of de rekening naar
uzelf wordt gestuurd of naar de
begrafenisondernemer/verzekeraar.
In de kosten zijn inbegrepen:
 koster
 organist
Niet inbegrepen zijn:
 huur nevenruimten
 consumpties
 bloemen en andere versiering
 reiskosten buiten de gemeente

