Rouwdienst in Rijksmonument ‘het witte kerkje Slijk-Ewijk’
Rijksmonument “het witte kerkje in Slijk-Ewijk” ligt op een bijzondere plek, nét buiten NijmegenNoord. Het is een plek waar mensen van oudsher samenkwamen zowel in tijden van nood als op
hoogtijdagen. Sinds een aantal jaar is het kerkje in gebruik als kunstgalerie, maar nog altijd is het een
ontmoetingsplaats waar belangrijke momenten van het leven worden gevierd. De kerk heeft nog veel
authentieke elementen, met bijvoorbeeld oude herenbanken en een nog werkend orgel uit 1886. In
de kerk heerst een vredige, serene sfeer, wat wordt versterkt door de oude treurbeuken waarmee de
kerk is omringd; het is een waardige plek om uw manier persoonlijk afscheid te nemen van uw
dierbare.

Voorstel op maat
Een afscheidsdienst is een belangrijk moment voor nabestaanden. Wij denken graag mee om deze
samen met u op een persoonlijke manier inhoud te geven. Wilt u een voorstel op maat of specifieke
wensen bespreken? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
GALERIE 1400

Lincy Hoogveld
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Over het gebruik van de kerk
Capaciteit
Het kerkje biedt ruimte aan maximaal 100 personen.
Aanwezige faciliteiten
Standaard gebruiken we comfortabel zittende stoelen die tegen een meerprijs van een witte hoes
kunnen worden voorzien. Er is een goede geluidsinstallatie met microfoon aanwezig. Desgewenst
kunnen wij voor een beamer met een scherm zorgen. U bent vrij om de kerk zelf verder aan te
kleden met bloemen.
Gebruik van het orgel
Het orgel is in 2015 in ere hersteld en mag door derden worden bespeeld. Heeft u zelf geen
organisten in uw kennissenkring, dan kunnen wij u contact brengen met organisten die prachtige
klassieke nummers kunnen spelen.
Koffietafel
Na afloop van de plechtigheid kunt u bij mooi weer gebruik maken van een koffietafel in de tuin met
onbeperkt thee en koffie, geserveerd met petit fours of gebak. Bij slechter of kouder weer bouwen
we de kerkruimte voor u om.

Prijzen
Gebruik kerk
Zaterdagtoeslag (i.v.m. sluiting kunstgalerie)
Stoelhoezen
Huur orgel met organist
Huur beamer met scherm
Koffietafel

€ 450,€ 250,€ 4,- per stoel
€ 100,€ 50,€ 7,50 p.p.

* prijzen zijn inclusief BTW
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