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Informatie voor uitvaartverzorgers              
 
 
 
Algemene richtlijnen 
Voor een uitvaart in één van onze kerkgebouwen neemt u contact op met de desbetreffende 
koster (zie bijlage). 
 
Coronaprotocol 
In onze kerkgebouwen hanteren we de richtlijnen van het RIVM alsof het om een publieke 
binnenruimte gaat. Momenteel gelden geen specifieke richtlijnen. 
 
Technische ondersteuning 
Onze kerk in De Knipe beschikt over de volgende mogelijkheden: 

• Een LED scherm voor presentaties van beelden 

• Een geluidssysteem voor spraakversterking en het afspelen van muziek 

• Een mogelijkheid tot het streamen van de dienst via Kerkdienst Gemist (live en 
achteraf te volgen) 

 
Onze kerk in Tjalleberd beschikt over de volgende mogelijkheden: 

• Een geluidssysteem voor spraakversterking en het afspelen van muziek 

• Een mogelijkheid tot het streamen van de dienst via Kerkdienst Gemist (live en 
achteraf te volgen) 

 
Sinds het begin van de coronacrisis hebben we royaal geïnvesteerd in onze technische 
installatie. We hechten eraan dat de apparatuur door mensen van ons Team Beeld & Geluid 
wordt bediend. Streaming door derden is niet toegestaan. 
 
De technische ondersteuning voor de rouwdiensten wordt verzorgd door een lid van ons Team 
Beeld & Geluid. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze ambtelijk secretaris Johanna de 
Jong. (zie bijlage) 
 
 
Tijdpad 
We verzoeken onze kosters deze informatie meteen al bij het eerste contact te delen met de 
uitvaartverzorger. 
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Bijlage informatie voor uitvaartverzorgers 
 

Adressen 
 
Voor vragen over de Aengwirder Tsjerke: 
Jinke de Groot (kosteres) 
0513-529218/06-11375558 
jinkedegroot@hotmail.com  
 
Voor vragen over de Nij Brongergea Tsjerke: 
Harmen Schreur (koster) 
06-18847908 
harmen.schreur@gmail.com  
 
Voor vragen over technische ondersteuning: 
Johanna de Jong, ambtelijk secretaris 
06-21909496 
ambt@pkn-tjalleberd-deknipe.nl  
 
Predikant: 
Ds. Riemer Praamsma 
0513-438636 
WhatsApp: 06-81594961 
ds@riemerpraamsma.nl 
 
Organist: 
Jan de Jong 
0513-688951 
info@intradamusic.nl 
 
Beheerder begraafplaatsen: 
Egbert Veenstra 
06-50530457 
e.veenstra2@upcmail.nl  
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