Uitvaartdiensten in de kapel van Insula Dei
voor bewoners IDHK en huurders van het
landgoed

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie, dan
vindt u hier de contactmogelijkheden.

Uitvaartkoster en hoofd restauratieve dienst zijn te bereiken
via de receptie van Insula Dei
Tel. 026-3697989
Insula Dei Huize Kohlmann
Velperweg 139
6824 HK Arnhem
026-3697989
www.insuladei.nl
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Kapel
Op het Landgoed Rennen Enk staat een prachtige kapel. In
1950 bouwde Insula Dei op het landgoed een klooster, school
en verpleeghuis. Inmiddels is het klooster verdwenen en is het
verpleeghuis in 2008 nieuw gebouwd, waarbij de kapel
behouden is gebleven. Momenteel wordt de kapel nog dagelijks
gebruikt door mensen met een religieuze achtergrond die hun
religiositeit willen vieren.
Uitvaartdienst
De kapel is voor alle bewoners en huurders van het landgoed
Rennen Enk te gebruiken voor hun uitvaartdienst. De kapel heeft
een sacraal karakter. Bij het gebruik van deze ruimte zal dan
ook met respect voor deze achtergrond gehandeld moeten
worden. De kapel kan daarmee enkel gebruikt worden voor
uitvaartdiensten met een religieus karakter. De kapel kan niet
gebruikt worden voor het houden van een avondwake.
De uitvaartdienst kan in principe plaatsvinden op maandag t/m
vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.
Uitvaartkoster
De uitvaartkoster heeft een coördinerende rol en is
aanspreekpunt voor vragen rondom het gebruik van de kapel en
gesprekspartner voor de uitvaartondernemer. Bij de
uitvaartdienst zal de uitvaartkoster aanwezig zijn en draagt zorg
voor het voor de uitvaart geschikt maken van de kapel. Tevens
coördineert en regelt de uitvaartkoster het gebruik van de
sacristie en zal, indien gewenst, de klokken luiden bij aanvang
en einde van de dienst.
De uitvaartkoster beheert de kapelagenda en plant de
uitvaartdienst in afstemming met andere activiteiten in de kapel.
In de kapel is een orgel en piano beschikbaar. Deze mogen, in
overleg met de uitvaartkoster door een ervaren organist of

pianist bespeeld worden. Het spreekt voor zich dat eventuele
schade aan het orgel of de piano verhaald zal worden op de
gastorganist of -pianist.
De voorganger en het eventuele koor worden door de
uitvaartonderneming zelf geregeld.
Koffietafel
Insula Dei biedt de mogelijkheid voor een koffietafel of andere
restauratieve voorzieningen. Met ons hoofd restauratieve dienst
kunt u uw wensen bespreken en afspraken maken. Er zal een
opgave van de kosten gedaan worden.
Kosten
Voor het gebruik van de kapel wordt € 500,-- of € 650,-(inclusief parkeerwacht) in rekening gebracht (prijspeil 2021).
Hierbij is inbegrepen:
- begeleiding van de uitvaartkoster;
- gebruik van de kaarsen en reeds aanwezige bloemen;
- gebruik van het orgel en de piano;
- gebruik van de sacristieruimte alleen onder toezicht van
de koster;
- administratiekosten.
De kosten van de voorganger en het eventuele koor zijn niet bij
de prijs inbegrepen.
Parkeren
Het landgoed heeft een ruime parkeergelegenheid achter op het
terrein. Volg hiervoor de borden “lang parkeren”. Via het voetpad
komt u bij de hoofingang terecht. Houdt u rekening met wat extra
tijd t.b.v. het parkeren. Wij verzoeken u ons parkeerbeleid aan
de genodigden kenbaar te maken.
Bij meer dan 30 externe bezoekers zal er een parkeerwacht
worden ingezet voorafgaand aan de uitvaart om de weg te
wijzen bij parkeren.

