Uitvaart vanuit Boerderij De Hoef
‘Je eigen uitvaart, je moet er niet aan denken…’ Met deze of een soortgelijke slogan
adverteert een grote uitvaartondernemer. Sterven, uitvaart, menigeen wil er gewoonweg
niet aan denken. Anderen hebben toch wat dingen op papier gezet. Dit overzicht wil u een
handje helpen als u ervoor kiest kerk of predikant een rol te geven bij een uitvaart. We gaan
uit van u als degene om wie het in de uitvaart zal gaan. Maar ook nabestaanden kunnen
mogelijk met onderdelen van deze handreiking hun voordeel doen.
Waarom de kerk of een predikant?
Er kunnen verschillende redenen zijn om kerk en geloof een plaats te geven in een
uitvaart. Dat kan te maken hebben met het feit dat de overledene op een of andere manier
christelijk gelovig was en/of in de kerk een actieve rol speelde. Maar ook is het goed
denkbaar dat het vooral belangrijk is voor de nabestaanden. De dankbaarheid voor
iemands leven, voor hetgeen hij of zij heeft betekend, is iets waarbij God nadrukkelijk
betrokken mag worden. Daarnaast kan de steun vanuit het geloof voor de nabestaanden
een rol spelen. Warmte, geborgenheid, het zijn woorden en gevoelens die juist in dit soort
omstandigheden belangrijk zijn.
Je moet er niet aan denken
De meningen lopen uiteen of en in hoeverre je over je eigen uitvaart moet nadenken. Het
hóeft niet. U kunt in principe alles aan nabestaanden overlaten. Houd er dan wel
rekening mee dat het mogelijk anders gaat dan u zelf gewenst zou hebben. U maakt het
de nabestaanden al een stuk makkelijker als u zelf in ieder geval een paar belangrijke
keuzes heeft gemaakt. Te denken valt dan in ieder geval aan wel of niet met
betrokkenheid van de kerk, begraven of cremeren. U kunt ook verder gaan en
bijvoorbeeld zelf de orde voor de uitvaartdienst maken. Dat kan een belangrijke hulp en
steun zijn voor als het zover is. Tegelijk is het goed de nabestaanden zelf ruimte te laten,
zodat zij in het afscheid ook zelf inbreng kunnen hebben.
De predikant is bereid desgevraagd met u te praten over de inrichting van uw uitvaart.
Dat kan gaan over heel praktische vragen als begraven of cremeren, maar ook
betrekking hebben op de dienst met Schriftlezing, liederen en dergelijke. Hij kan u
helpen tot een bij u passend geheel te komen.
Direct na een overlijden
De organisatie van een uitvaart is vakwerk, doorgaans het werk van een professionele
uitvaartondernemer. Het is aan u om een keuze te maken. Dat kan mede afhangen van
de uitvaartverzekering, als u die heeft afgesloten.
Als u de kerk of een predikant een rol toebedeelt, is het van belang dat bij een overlijden
kerk en/of predikant zo spoedig mogelijk inlicht. De uitvaartondernemer kan dat doen.
Zeker als u beslist wilt dat een specifieke predikant er bij betrokken is, moet de datum van
de uitvaart met hem worden overlegd voordat kaarten e.d. de deur uitgaan. Dat geldt
eveneens voor de locatie. Deze werkwijze voorkomt teleurstellingen.
Mogelijkheden en grenzen
De betrokkenheid van kerk en predikant kan sterk variëren. Aan de ene kant is het
mogelijk een afscheidsdienst te houden in Boerderij De Hoef. Aan de andere kant kan de
betrokkenheid ook beperkt blijven tot een kleine bijdrage van de predikant of een andere
vertegenwoordiger van de kerk in een zaal van een uitvaartcentrum. Er is in principe veel
ruimte, ook in de keuze van bijvoorbeeld muziek. Daarbij wordt ook gekeken naar
moment en plaats. Een dienst in de kerk verschilt van een rouwplechtigheid in een
crematorium. Tegelijk is er ook een absolute grens. Als een predikant of andere kerkelijk
vertegenwoordiger een actieve rol speelt, dan moet er in principe de mogelijkheid zijn

voor een lezing uit de Bijbel, is de betrokkene vrij in hetgeen hij zegt, en moet een (kort)
gebed kunnen worden uitgesproken.
Kosten
Voor leden van de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn zijn aan de inzet van de eigen
predikant (of diens directe vervanger), alsmede aan het gebruik van Boerderij De Hoef voor
de rouwdienst, geen kosten verbonden.
Contact
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met:
Predikant
(vacature)
Serge Kramer
Scriba kerkenraad
E scriba@kerkenindehoef.nl
Voor het gebruik van Boerderij De Hoef kunnen leden van de Protestantse Gemeente
Leidsche Rijn terecht bij:
Jenny Schuurmans-de Jonge
Koster
T (030) 232 86 93
E koster@kerkenindehoef.nl
Niet-leden kunnen contact opnemen met Stichting Boerderij De Hoef:
Karel van Dommelen
T (06) 2280 7245
E kvandommelen@boerderijdehoef.nl

