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Richtlijnen abonnement mailberichten van overlijden 

Historie en doel 

Het doel is om parochianen van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel 

Parochie en gemeenteleden van de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord te informeren als er een 

parochiaan of een gemeentelid is overleden. In dit document wordt aangegeven op welke wijze deze informatie 

wordt verstrekt. 

Werkwijze 

Er zijn twee no reply e-mail forwarding adressen n.l.: 

1. R.K. -  noreply-berichtvanoverlijdenrk@openhof-ommoord.nl 
2. PKN - noreply-berichtvanoverlijdenpkn@openhof-ommoord.nl 

Deze twee e-mailadressen zijn eigenlijk distributielijsten, met een reeks e-mailadressen eronder, die alleen gebruikt 

worden door een select aantal personen binnen de beide geloofsgemeenschappen b.v. de predikant, de pastorale 

ouderling, de pastor of een lid van de pastoraat groep. Hij/zij stelt een tekst op van de overledene en mailt de 

gegevens door naar het R.K. of PKN “no reply e-mail adres. Alle e-mail adressen in de desbetreffende distributielijst 

krijgen de mail, waarop niet gereageerd kan worden, doorgestuurd. 

Wie en op welke manier kan zich op de mailberichten van overlijden abonneren? 

Belanghebbende parochianen en belanghebbende gemeenteleden kunnen zich, via de onderstaande 

contactpersonen, op de R.K. en/of PKN mailberichten van overlijden abonneren: 

1. R.K. mailberichten van overlijden – via de secretaris van de locatieraad van de Rooms-Katholieke 

geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel Parochie. Ook gemeenteleden kunnen zich bij 

hem/haar opgeven. 

2. PKN mailberichten van overlijden – via de scriba van de wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente 

Open Hof Ommoord. Ook parochianen kunnen zich bij hem/haar opgeven. 

Dit betekent als iemand aangeeft om zich op beide no reply e-mail forwarding adressen te abonneren hij/zij zich 

zowel via de secretaris van de locatieraad als via de scriba van de wijkkerkenraad moet aanmelden. 

Distributielijst(en) 

Het onderhoud van de distributielijsten wordt gedaan door de beheerder van de distributielijsten. Hij/zij krijgt per e-

mail het verzoek tot bijplaatsen, van een parochiaan of gemeentelid op de R.K. of PKN distributielijst, van de 

secretaris van de locatieraad of de scriba van de wijkkerkenraad. 

Periodiek worden de distributielijsten door de beheerder van de distributielijsten gecontroleerd. Als blijkt dat een e-

mail adres niet meer relevant is wordt dit e-mail adres in overleg met de secretaris van de locatieraad of in overleg 

met de scriba van de wijkkerkenraad verwijderd. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

Aldus opgesteld, oktober 2019 door Bert Meijvogel en Joost Barendrecht. 

Dd. 16.01.2020 vastgesteld door Oecumenisch Beraad. 
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