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Informatiebrief voor nabestaanden 
 
Graag informeren wij u over de mogelijkheden die de verschillende werkgroepen in Lattrop 
u kunnen bieden indien er sprake is van het overlijden van een dierbare. 
Binnen onze locatie is het de gewoonte dat U bij het overlijden van uw dierbare z.s.m. 
contact opneemt met de koster/aulabeheerder Alex Fox, tel: 06-51567275 (dag en nacht) en 
tevens met de uitvaartondernemer van uw keuze. Deze neemt dan contact op met de 
dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi, waarna vervolgens de kerkelijke 
uitvaart binnen onze locatie geregeld kan worden. 
Daarna kunt u overdag contact opnemen met Anita Roesthuis tel.: 229496 / 06-20 22 31 61 
(eerste aanspreekpunt) of met Judith Japink tel: 229454 / 06-12 27 26 27 (beiden 
secretaresse parochiesecretariaat Lattrop). Zij informeren u nader over de gang van zaken 
binnen de locatie Lattrop. 
 
Een overledene kan in de aula van de kerk worden opgebaard. In dat geval kunnen de 
vrijwilligers van de locatie Lattrop voor u van betekenis zijn: 

- U kunt gebruik maken van een kistkoeling, eventueel kaarsenstandaards en 
bloementafeltjes; 
- De dienstdoende koster staat elk moment van de dag tot uw beschikking als u 
vragen heeft of hulp nodig heeft; 
- De kosters kunnen u terzijde staan, tijdens de condoleance na de avondwake en daar 
waar nodig de gang van zaken regelen; 
- Op de dag van de uitvaart kunnen de kosters u begeleiden in de aula tijdens het 
laatste afscheid. 

 
Op de dag van de teraardebestelling nemen de kosters in de kerk de taken over. 
 Zij, ( eventueel noabers en familie) begeleiden uw dierbare in de kerk en op de gang naar 
de laatste rustplaats.  
Wanneer u geheel of gedeeltelijk van de mogelijkheden gebruik wenst te maken dan kunt u 
dit overleggen met de contactpersonen Anita Roesthuis of Judith Japink, maar ook bestaat 
de mogelijkheid dit te doen op het moment dat de werkgroep avondwake/afscheidsviering 
bij u thuis komt. U kunt dan uw wensen kenbaar maken ten aanzien van de invulling van de 
avondwake of afscheidsviering. 
 
Er zijn in het geheel geen kosten verbonden aan de begeleiding door de werkgroepen en/of 
kosters en aulabeheerder.  Eventueel kan er een begeleider/ voorganger mee naar het 
crematorium. (Zie hiervoor tarievenlijst Lumen Christi) Op de dag van de avondwake kunnen 
vanaf 16.00 uur bloemen/kransen bij de kerk/aula gebracht worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De locatieraad en pastoraatsgroep geloofsgemeenschap H. Simon en H. Judas Lattrop 
Kosters en aulabeheerder, 
Werkgroep avondwake/afscheidsviering. 


