	
  

Uitvaarten in Hoogthij

	
  

	
  

Opbaring
In Hoogthij bestaat de mogelijkheid om een overledene op te baren. Een ruime gekoelde
opbaar ruimte is beschikbaar om overledenen op de baren tot de dag van de
begrafenis/crematie. Naast de opbaar ruimte is een kamer voor een gezelschap tot 15
personen beschikbaar. Het rouwcentrum is via een aparte ingang toegankelijk.
U kunt als nabestaande het volgende van ons verwachten:
• De beheerder van Hoogthij is 24 uur per dag bereikbaar. Met haar kunt u afstemmen
hoe en wanneer de overledene wordt gebracht.
• De opbaarruimte wordt ingericht met:
o Kistkoeling
o 2 stoelen
o Een tafel voor bloemen
o Gepaste schilderijen
o Kaarsen
Op verzoek is de inrichting aan te passen aan uw wensen. (bijvoorbeeld eigen foto’s)
•

De ontmoetingsruimte naast de opbaarruimte is geschikt voor maximaal 15
personen. Deze ruimte is ingericht met:
o 15 stoelen
o 5 tafels
o kapstok
Ook deze ruimte is evt. aan te passen aan uw wensen.

• Indien u uw nabestaande wilt bezoeken dient u dit vooraf af te stemmen met de
beheerder. Zij zal na de gemaakte afspraak voor u de deur openen en kan u indien
gewenst voorzien van koffie en thee. Tijdens haar aanwezigheid is ook de grote hal
van Hoogthij geopend en zijn de toiletten beschikbaar. (incl. invalidetoilet.)

• De kosten van opbaren incl. bovengenoemde service bedragen €100,- per dag.

	
  

	
  

Afscheidsdienst
In Hoogthij bestaat de mogelijkheid om een afscheidsdienst te verzorgen. Direct naast het
rouwcentrum bevindt zich de grote zaal, geschikt voor afscheiddiensten tot ongeveer 150
personen. De algemene begraafplaats bevindt zich op een makkelijk beloopbare afstand van
circa 250 meter schuin tegenover Hoogthij. Voor diegenen die een kerkelijke uitvaart
wensen, kan dat in de tegenover gelegen Protestantse kerk of in de Rooms-katholieke kerk
aan Gelderingen.
Bij een afscheidsdienst in Hoogthij kunt u het volgende verwachten:

	
  

•

De kist wordt voorafgaand aan de dienst voor in de zaal geplaatst.

•

Indien de kist voorafgaand aan de dienst nog gebracht moet worden in Hoogthij,
meldt u zich dan bij de beheerder voorafgaand aan het binnenbrengen van de kist.
Dit omdat er soms nog voorbereidingen getroffen moeten worden, óf, bij gebruik van
de centrale hal, andere bezoekers moeten worden geïnformeerd.

•

Het aantal benodigde stoelen wordt in theateropstelling geplaatst.

•

De opstelling kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst in overleg met de
beheerder worden vastgesteld, waarbij kleine aanpassingen op de dag zelf uiteraard
mogelijk zijn.

•

Er wordt een katheder geplaatst voor in de zaal

•

Er is een geluidsinstallatie met 2 microfoons beschikbaar. Standaard wordt 1
microfoon op standaard klaargezet.

•

Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van de vaste beamer inclusief
scherm en evt. geluid.

•

Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van een elektronisch orgel.

•

Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van de cd- speler en opname
apparatuur. De cd met de gewenste muziek dient ruim van tevoren aangeboden te
worden aan onze beheerder zodat deze getest kan worden op de apparatuur (cd.
speler en opnameapparatuur worden tijdens de uitvaart bedient door een
medewerker van Hoogthij.)

•

Het is mogelijk om genodigden een door uzelf meegenomen condoleanceregister te
laten tekenen. Deze wordt op een statafel neergelegd in de zaal nabij de ingang óf in
de hal.

•

Voor in de zaal worden een aantal stoelen gereserveerd voor nabestaanden.

•

Jassen kunnen tijdens de uitvaartdienst opgehangen worden in de garderobe bij de
ingang van de zaal.

	
  

	
  

•

Na afloop van de dienst zal de kist als eerste de zaal verlaten via het middenpad, met
aansluitend de nabestaanden. Het gezelschap verlaat de zaal via de buitendeur van
de grote zaal. U komt uit rechtstreeks op het Woldplein. In overleg kan men ook via
de centrale hal en de hoofdingang naar buiten. Men dient er echter rekening mee te
houden dat vanwege het multifunctionele karakter van het gebouw zich andere
bezoekers in de hal kunnen bevinden. We streven ernaar de aanwezigen op de
hoogte te stellen van de uitvaart en de uittreding van de kist.

•

Er is parkeerruimte direct nabij Hoogthij. Extra parkeerruimte, indien u een groot
aantal bezoekers verwacht, is beschikbaar bij de sporthal op 250 meter afstand.

	
  

Koffietafel of iets anders.
Na afloop van de uitvaart bestaat de mogelijkheid om in Hoogthij de genodigden te
ontvangen voor een koffietafel of iets anders. De medewerkers van Hoogthij staan klaar om
u van dienst te zijn. Er zijn vele mogelijkheden. Hieronder volgen er een aantal:
• Koffietafel (koffie/thee en broodjes/cake/gebak)
• Uitgebreide broodmaaltijd, evt. met warme gerechten.
• Borrel, evt. met hapjes
• Buffet (warm/koud)

De stoelen zullen rondom de tafels in de zaal gezet worden. Voor de naasten zal een tafel
incl. stoelen gereserveerd worden. Uiteraard zijn andere opstellingen mogelijk in overleg met
de beheerder.

	
  

