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Grote Kerk 

 
 
Voorbereiding rouwdienst in 
Sionskerk of Grote Kerk 
 
Er kunnen redenen zijn dat de overledene of 
de nabestaanden de voorkeur hebben om de 
rouwdienst in de kerk te laten plaatsvinden 
i.p.v. in de aula.  
Om alles goed te laten verlopen is door het 
College van Kerkrentmeesters deze brochure 
opgesteld.  
Allereerst zijn er twee belangrijke 
uitgangspunten om de kerk te mogen 
gebruiken.  

- De overledene dient in onze Gemeente 
kerkelijk meelevend te zijn geweest. 

- De dienst wordt geleid door de 
wijkpredikant, de predikant uit de andere 
wijk, of een predikant uit de naaste 
familie, geestelijk verzorger tehuis of 
kerkelijkwerker, mits de wijkkerkenraad 
daarmee instemt.  

 

  
 

 
 
 Sionskerk 
 
 

 
 
 
 
Gesprek met de wijkpredikant 
 
Door de begrafenisondernemer of een 
familielid zal contact opgenomen worden met 
de wijkpredikant. In dat gesprek zullen o.a. 
afspraken gemaakt worden over: 

- de dag en het tijdstip waarop de 
rouwdienst zal plaatsvinden 

- de invulling van de liturgie 
- het contact met de koster  
-  het contact met de wijkouderling 

 
 
 

 
 
 
 
 



Reservering van de kerk 
 
De predikant zal contact opnemen met de 
voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters of bij diens afwezigheid 
met de secretaris van dit College. 
Voorzitter: de heer A.C Verveen,  
telefoon (06) 13149180 
Secretaris: de heer K. Teeuw, 
telefoon (06) 21245433 
 
Wanneer het verzoek wordt ingewilligd, zal 
de predikant of de koster e.e.a. afstemmen 
met de coördinerend organist. 
Daarna zal de begrafenisondernemer 
praktische afspraken maken met de 
predikant, de koster en de coördinerend 
organist. 
Wanneer de nabestaanden een andere 
organist wensen dan door de coördinerend 
organist voorgesteld, kan dit uitsluitend na 
toestemming van het College van 
Kerkrentmeesters.  
 
Coördinerend koster Sionskerk:   
de heer W. van Harten, 
telefoon (06) 46197975 
Email: 
kosterswijkwest@hervormdpapendrecht.nl 
 
Coördinerend koster Grote Kerk:  
de heer E. van Werkhoven 
telefoon (078) 615 02 18 
Email: 
kosterswijkoost@hervormdpapendrecht.nl 
 
Coördinerend organist:  
de heer M.C. Jabaaij 
telefoon (078) 615 09 85 
Email: mcjabaaij@solcon.nl 
 
Wanneer er de nabestaanden een andere 
organist wensen dan door de coördinerend 
organist voorgesteld, kan dit uitsluitend na 
toestemming van het College van 
Kerkrentmeesters. 
 

 
 
 
 
 

Liturgie 
 
Het verzorgen van de gedrukte liturgieën zal, 
indien men dit wenst, door de 
begrafenisondernemer worden verzorgd. 
 

Geluidsopnamen 
 
Wanneer men over een geluidsopname van 
de rouwdienst wenst te beschikken, kan dit 
bij de begrafenisondernemer worden 
aangevraagd.  

 

Gebruik van consumpties 
 
In overleg met de begrafenisondernemer 
kunnen consumpties aangevraagd worden. 
 

Wat zijn de kosten? 
 
Naast de kosten van de consumpties zal er 
een vergoeding worden gevraagd voor de 
koster en de organist. De consumpties worden 
rechtstreeks in rekening gebracht en de 
overige kosten worden in rekening gebracht 
bij de begrafenisondernemer.  
 

Ten slotte 
 
Het is mogelijk dat er na het lezen toch nog 
vragen onbeantwoord gebleven zijn. Neem in 
dat geval contact op met de predikant. 
 
Het College van Kerkrentmeesters wenst de 
familie de troost en de nabijheid van de 
Heere toe in deze moeilijke dagen. 
    
Het College van Kerkrentmeesters, juni 2022 
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