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                                                             Protocol rouwdienst 
 

 De rouwdienst is in beginsel voor gemeenteleden die meegeleefd hebben met de          
hervormde gemeente van Vinkeveen 
Evt. kan op verzoek aan de kerkenraad hiervan worden afgeweken. 

 

 De verantwoordelijkheid voor de rouwdienst ligt bij de kerkenraad. 
  

 De kerkenraad verzoekt belangstellenden met eerbied de rouwdienst bij te wonen. 
 

 De begrafenisondernemer regelt de koster en de organist en de beschikbaarheid van 
gebouwen. 

 

 De rouwdienst kan in het Hervormd Verenigingsgebouw plaatsvinden of in de 
Hervormde kerk. 

 

 Rouwdiensten hebben het karakter van een eredienst. Er zal zo mogelijk een 
ouderling aanwezig zijn. 
 

 Gewoonlijk bezoekt de wijkouderling de condoleance, en sluit deze desgewenst af en 
is aanwezig tijdens de rouwplechtigheid. 

 

 Het is gebruikelijk dat de plaatselijke predikant voorgaat in de rouwdienst. Bij vacant 
zijn of afwezigheid van de predikant zal de kerkenraad voor vervanging zorgen. 

   

 De predikant bepaalt in overleg met de nabestaanden de liturgie. De 
begrafenisondernemer wordt van de gang van zaken op de hoogte gesteld. 

 

 De kerkenraad staat niet afwijzend tegenover een mogelijk verzoek van de 
nabestaanden om tijdens de dienst de kist met de overledene in de kerk te plaatsen. 

 

 Bloemen worden in de kerk niet toegestaan. 
 

 Voor aanvang van de dienst vindt er in de aula/consistorie een gebed plaats. 
 

 Voor de dienst is er de mogelijkheid voor een kort “in memoriam”. 
           

 Voor het zingen in rouwdiensten zoeken we naar een goed evenwicht tussen 
psalmen en Bijbelgetrouwe liederen; 

            

 Het is niet toegestaan om vooraf opgenomen muziek ten gehore te brengen. 
        

 Na de dienst gaat de voorganger en de ouderling terug naar de consistorie/aula  
voor een afsluitend gebed. Vervolgens gaat de voorganger en de ouderling samen 
met de begrafenisondernemer voor de kist uit naar de begraafplaats de naaste familie 
sluit direct achter de kist aan.  

                                                

 Onder begeleiding van de begrafenisondernemer volgt de rouwstoet naar de 
begraafplaats. 
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 Bij de teraardebestelling zal de voorganger nog enkele woorden spreken en sluit af 

met gebed. 
 

 De familie of naasten kunnen nog een woord richten tot de belangstellenden. Ook is 
er de mogelijkheid tot het zingen van een psalm of lied. 

 
 Indien er na de plechtigheid een broodmaaltijd volgt zal in overleg met de 

nabestaanden worden gesproken over de inbreng van voorganger of ouderling. 
Hierbij valt te denken aan openen van de maaltijd met gebed en het sluiten van de 
maaltijd met schriftlezing en dankgebed.  

 

 Indien er sprake is van een crematie zal er geen medewerking worden verleend aan 
de rouwdienst. 

 
 


