
Afscheid nemen   

Als San Salvator Gemeenschap  willen we er zijn voor mensen en samen het leven vieren vanuit een open 

houding met aandacht voor ieders persoonlijke inspiratiebron. 

In onze vieringen willen we aansluiten bij de manier waarop mensen in het leven staan en hebben gestaan. 

Voor de één is dat vragend, zoekend naar zin,  in de verwondering over dat grote mysterie dat leven heet. 

Voor de ander is dat vol hoop, vertrouwend op iets of iemand die met name genoemd mag worden als God 

of de Ene. Zoals elke mens verschillend is, zo zal elke afscheidsviering verschillend zijn en altijd uniek met 

eigen rituelen, woorden, symbolen en muziek die recht doen aan de waarden van het leven van de 

overledene en nabestaanden.  

 

Wij zoeken met u naar een vorm en een inhoud van een viering die bij u  past. Uw eigen inbreng in de 

viering en de rol van de voorganger stemmen we samen af. Met elkaar maken we die waardige, die 

menswaardige viering ten afscheid. Een aantal ervaren en betrokken mensen uit onze gemeenschap wil u 

hierbij graag tot steun zijn.  

Locatie van afscheid 

U hebt zelf de mogelijkheid te kiezen  welke locatie het beste bij u past. U kunt kiezen voor een traditionele 

of een meer neutrale ruimte.  Afhankelijk van het aantal bezoekers kan de afscheidsviering ook direct op de 

begraafplaats in Orthen of in het crematorium plaatsvinden. Hieronder vindt u verschillende mogelijkheden 

met foto’s en informatie. Wanneer u een andere locatie op het oog heeft, kan dat natuurlijk ook. Mocht u 

geen voorkeur uitspreken dan vinden de vieringen plaats in de Wederkomstkerk te Den Bosch. 

 

 

 Wederkomstkerk  

o Capaciteit: 350-450 zitplaatsen 

o Kosten:  ca. € 425,=  

o Adres: Rijnstraat 20, ’s Hertogenbosch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aula begraafplaats Orthen 

o Capaciteit: 60 zitplaatsen 

o Kosten ca. € 225,=  

o Adres:  Herven 1, ’s Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapel begraafplaats Orthen 

o Capaciteit voor 90 zitplaatsen 

o Kosten ca. € 150,=  

o Adres:  Herven 1, ’s Hertogenbosch 

 

 

 



 Capucijnenkerk Den Bosch 

o Capaciteit voor ca. 350 zitplaatsen 

o Kosten ca. € 300,= 

o Adres: Van der Does de Willeboissingel 12 ,  

's Hertogenbosch 

 

 

 

 

 Kapel  landgoed Coudewater  

o Capaciteit: 240-350 zitplaatsen 

o Kosten ca. € 350,= 

o Adres:  Berlicumseweg 8,  Rosmalen 

 

 

 

 

 

 

 Kapel Mariaoord ( de Burgzaal ) 

o Capaciteit: ca. 250 zitplaatsen  

o Kosten: ca. € 225,= 

o Adres:  Vliertwijksestraat 69, Rosmalen 

 

 

 

 

 

 

 Moluks Evangelische Kerk ‘Sjalom’ 

o Capaciteit: 170-200 zitplaatsen 

o Kosten:  ca. €  300,= 

o Adres: De Ploossche Hof , ’s Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

 

 Crematorium Rosmalen 

o Capaciteit: ca. 100 zitplaatsen  

o Kosten:  in overleg met crematorium 

o Adres: Oude Baan Oost 170,  Rosmalen 

 

 

 

 

 

 

 

 Crematorium Maaslanden 

o Capaciteit: ca. 40 -140 zitplaatsen 

o Kosten:  in overleg met crematorium 

o Adres: Abt van Engelenlaan 1,  Nieuwkuijk 



Ritueelbegeleiders van  de San Salvator Gemeenschap 

De ritueelbegeleiders zijn allen verbonden aan onze gemeenschap en willen graag op een inspirerende, 

open en gastvrije manier hun ondersteuning verlenen. Jarenlange ervaring,  regelmatig collegiaal overleg en 

bijscholing vanuit de gemeenschap dragen bij aan hun bezieling en kwaliteit van voorgaan en begeleiden.  

 

Voor de verzorging van de muziek, beamer, het klaarzetten van kaarsen e.d. is er altijd iemand extra 

aanwezig voor de praktische ondersteuning.  

 

Kosten:  

Ter tegemoetkoming in de kosten van onze gemeenschap vragen wij u om een vergoeding van € 375,= voor 

onze ondersteuning vooraf, tijdens en na de uitvaartdienst.  Voor een eventuele extra dienst in het 

crematorium vragen wij een bijdrage van € 50,-.  

Vertel  het ons echter wanneer de kosten voor u te hoog zijn. Ook daarin willen wij met u meedenken.  

   

Praktische aanwijzingen 

 Wilt u een crematie en een meer passende locatie voor uw afscheid, dan kunt u ervoor kiezen om na het 

afscheid met directe familieleden de overledene over te brengen voor de daadwerkelijke 

crematiehandeling. De overige bezoekers begeven zich ondertussen naar de plaats van receptie die u 

daar wat later zullen ontmoeten.  

 Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen, kunt u ook kiezen voor een 

avondbijeenkomst. De daadwerkelijke begrafenis of crematie kunt u dan in kleine kring de dag daarop 

laten gebeuren. Een crematie in de avond is tegenwoordig ook mogelijk.  

 De wettelijke termijn waar binnen de uitvaart moet plaatsvinden is zes werkdagen geworden. U hebt dus 

ruim de tijd om met elkaar het afscheid voor te bereiden.   

 Afscheid nemen bij leven kan ook. Dit kan in intieme kring waar je met elkaar stil staat bij het 

levenseinde.  Bijvoorbeeld als een moment van bezinning, aanvaarding en dankbaarheid naar elkaar 

door gebed en een zegenritueel.  Maar het kan ook door nog eenmaal met uw vrienden, kennissen en 

familie bijeen te komen waarbij u zelf uw dankbaarheid uitspreekt. Wellicht kunnen sommige rituelen dit 

samenzijn extra verdieping geven. Graag denken wij met u mee.  

 

 

Contact: 

Wilt u meer informatie of in contact komen met één van onze ritueel begeleiders dan kan dat natuurlijk. 

Graag geven wij telefonisch verdere uitleg of komen wij bij u thuis en bespreken samen wat de wensen en 

mogelijkheden zijn. Via info@sansalvator.nl of via 06 - 48645507 kunt u ons bereiken.   

Andere info vindt u ook op www.sansalvatorgemeenschap.nl  
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