PROTOCOL ROUWDIENST

Hervormde Gemeente Nieuwer Ter Aa
Kerkenraad & College van Kerkrentmeesters

Nieuwer Ter Aa, 22 januari 2015

Op verzoek van de nabestaanden van de overledene kan, voorafgaand aan de begrafenis een
rouwdienst in ons kerkgebouw worden gehouden.
De rouwdienst valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt geleid door de eigen
predikant. Indien de gemeente vacant is, wordt het geleid door de consulent. De predikant bepaalt
(eventueel in overleg) met de nabestaanden de liturgie. De begrafenisondernemer wordt van de gang
van zaken op de hoogte gesteld. In overleg met de nabestaanden wordt door de predikant of
begrafenisondernemer een organist benaderd voor de begeleiding tijdens de dienst.
Voorafgaande en/of aansluitend aan de rouwdienst kan in het kerkelijk centrum Het Anker de
condoleance plaatsvinden. Dit wordt met de nabestaanden afgesproken en geregeld door de
begrafenisondernemer en koster.
Als er sprake is van crematie, zal er geen medewerking worden verleend aan de
crematieplechtigheid, wel zal er -in overleg met de familie- gezocht worden naar een passende
oplossing, wat ook geldt voor degenen die achterblijven. In overleg zal er pastorale nazorg worden
gegeven.
Wanneer er een rouwdienst en een trouwdienst op één en dezelfde dag plaatsvinden, dan dient er
minimaal 4 uur tussen de aanvang van de diensten te zitten. Is dit niet mogelijk, dan dient er in
overleg met de begrafenisondernemer en de nabestaanden een andere dag voor de begrafenis /
rouwdienst gekozen te worden.
INRICHTING van de rouwdienst
Het is niet toegestaan andere muziek en/of muziek installaties te gebruiken tijdens een rouwdienst
dan het aanwezige orgel. Tijdens de dienst wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de 150 psalmen en
10 gezangen bundel. Voor de dienst is er de mogelijkheid om een ‘in memoriam’ uit te spreken door
een nabestaande.
Het aanspreken van de overledene is onwenselijk.
Voor of na de dienst is er een mogelijkheid voor het zingen van een lied. Hiervoor is ook naast
de genoemde psalmen en gezangen een keuze mogelijk uit de “gele bundel” die gebruikt wordt
in de Hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa. De liedkeuze gaat altijd in overleg met de
predikant. Het heeft de voorkeur om het zingen (uit de ‘gele bundel’), anders dan psalmen en
gezangen, tijdens de broodmaaltijd of na de begrafenis te laten plaatsvinden.
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN:
De Kerkenraad beslist in alle niet genoemde omstandigheden.
Namens de Kerkenraad d.d. 22 januari 2015,

OVERZICHT NAMEN EN ADRESSEN
Predikant: Ds. G.H. Vlijm
Wilhelminastraat 5
Telefoon: 0294-231249
Koster: K. van der Vliet
Van Reedestraat 11
Telefoon: 0294-234894
Scriba: H. van den Dikkenberg Willem v Collenstr. 13
Telefoon: 0346-261779
Kerkrentm: T. Barreveld
Honderschelaantje 13
Telefoon: 0294-231509

3626 AP Nieuwer ter Aa
3626 AE Nieuwer Ter Aa
3621 CK Breukelen
3626 AB Nieuwer Ter Aa

REGELING VERHUUR KERKGEBOUWEN VOOR BIJZONDERE DIENSTEN PER
1 januari 2015
Wordt op verzoek van de nabestaanden de dienst geleid door een andere predikant, dan vervalt de
automatische verantwoordelijkheid van de kerkenraad en wordt de kerk verhuurd volgens de
geldende regels en voorwaarden van het college van kerkrentmeesters. Het college van
kerkrentmeesters kan in dezen eerst vertegenwoordigd worden door de koster van de kerk.
Kerkelijk centrum Het Anker
Kerklaan 18 3626 AP Nieuwer Ter AA tel. 0294 - 230688
Verhuur tarieven via de koster en zijn per dagdeel te reserveren.
Het houden van een rouwdienst voor een overleden gemeentelid is vrij van kosten van kerk en
predikant.
HUURKOSTEN
Huur van het kerkgebouw bij niet ingezetene van de Hervormde Gemeente € 145,00*
Winter toeslag i.v.m. verwarmingskosten ·€ 35,00*
Voor een rouwdienst op zaterdag geldt een toeslag van 25%.
Opbaren per 24 uur of een deel daarvan € 173,00*(maximaal 48 uur en niet op zon- en christelijke
feestdagen ) Opbaren vindt plaats uitsluitend in het verenigingsgebouw Het Anker.
PREDIKANTEN:
Wordt voor de rouwdienst géén predikant van de Hervormde Gemeente Nieuwer Ter AA gevraagd,
dan komt het honorarium en reiskosten van de predikant voor rekening van de nabestaanden.
Voorwaarde is wel dat predikanten een dienst leiden vanuit de gereformeerde traditie en geschriften
en uitsluitend gebruik maken van de 150 psalmen en 10 gezangen bundel uit de Bijbelboeken.
ORGANISTEN:
Het bovenstaande is inclusief het gebruik van het orgel, doch exclusief honorarium organist. Dit
wordt door de begrafenisondernemer geregeld en komt voor rekening van de nabestaanden. Organist
honorarium, indicatie € 50,00*, bij niet ingezetene lid van de Hervormde Gemeente Nieuwer ter Aa.
LITURGIEEN
De kosten van de liturgieën, indien deze door de Hervormde Gemeente te Nieuwer Ter Aa worden
verzorgd, zijn voor rekening van de nabestaanden.
REISKOSTEN
Indien op verzoek van de nabestaanden de rouwdienst elders in Nederland wordt gehouden, zijn de
reiskosten van de predikant (overeenkomstig de PKN-regeling) voor rekening van de nabestaanden.

*Genoemde bedragen worden jaarlijks aangepast.

De bedoeling is om in een volgende versie van het beleidsplan en plaatselijk regelement dit protocol
op te nemen.

