HERVORMDE GEMEENTE HEDEL

‘Ik verlang vurig om ontbonden te worden
en met Christus te zijn.’ (Fil. 1:29)

Reglement rouwdienst en begrafenis Hervormde Gemeente Hedel.
Een kerkelijke begrafenis valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Hedel. De Kerkenraad zal de wijze aangeven welke in de Hervormde
Gemeente gebruikelijk is.
De huurder van één van de kerkelijke gebouwen dient de christelijke grondslag van de
verhuurder te respecteren en draagt er zorg voor dat het gehuurde ook als zodanig zal
worden gebruikt. Er mogen geen activiteiten worden gedaan die daarmee in strijd zijn.

De Hervormde Gemeente van Hedel kan op twee manieren betrokken worden bij een begrafenis:
A. Pastorale begeleiding bestaande uit:
a. Afsluiten condoleancebezoek
b. Leiden van de begrafenisdienst
c. Overige rouwbegeleiding
B. Beschikbaar stellen van gebouwen Rehoboth en/of Kerk

A. Pastorale begeleiding:
A.a: Afsluiten condoleancebezoek
Afsluiten door wijkouderling van de overledene, in overleg met de familie
A.b: Leiden van de begrafenisdienst
Rouwdienst kan beginnen met gebed met naaste familie en in overleg met de familie
Persoonlijke bijdrage door familie:
Dankwoord keuze: begin van de dienst, of op de begraafplaats.
In Memoriam/gedicht, wij stellen het op prijs als de overledene niet wordt
aangesproken alsof hij/zij nog leeft; m.n. gebruikelijke afscheidsgedichten bevatten
dergelijke passages.
Persoonlijke bijdragen worden altijd vooraf ingezien door de dienstdoende
voorganger en door hem geaccordeerd.

Begraafplaats:
Begrafenis afsluiten door de ouderling van dienst of afsluiten op de begraafplaats in
overleg met familie
Als er een maaltijd is, in het kerkelijk gebouw, wordt altijd ruimte gegeven voor stil
gebed. (Predikant of ouderling van dienst kunnen ook voorgaan in gebed!)
Bij het overlijden van een lid van de Hervormde Gemeente, waarvan de kerkenraad
officieel in kennis is gesteld, wordt op de zondag,na overlijden in overleg met de
familie, in de dienst, Ps. 103 vers 8 en 9 gezongen.
In de eindejaardienst worden de overledenen van het achterliggende jaar herdacht.
Hun naam en leeftijd worden afgelezen en een moment van stilte wordt in acht
genomen, tenzij de nabestaanden daar geen prijs op stellen.De familie ontvangt een
uitnodiging om bij deze dienst aanwezig te zijn.
A.c: Overige rouwbegeleiding
Predikant van de Hervormde Gemeente Hedel.
Mocht de familie rond de hierboven aangegeven richtlijnen afwijkende wensen
hebben dan dienen zij dat bij het vragen van de Predikant/Voorganger aan te geven,
zodat deze een afweging kan maken of hij de begrafenis wel of niet leidt.
Wanneer de predikant wordt uitgenodigd om elders een rouwdienst/ begrafenis van
een gemeentelid te leiden/spreken gelden dezelfde regels als hierboven gesteld.
B. Beschikbaar stellen van de kerkelijke gebouwen.

De kerkelijke gebouwen (kerk/Rehoboth) zijn beschikbaar voor begrafenissen en niet
voor crematies.
Kerk en Rehoboth
Tijdens de dienst wordt een meditatie gehouden n.a.v. een gedeelte uit de Bijbel. De
predikant bepaalt de tekstkeuze en invulling van de liturgie. (In overleg met de
familie)
Muzikale omlijsting:
Orgelspel voor/na de dienst, in overleg met de familie
Zingen in de dienst. Psalmen/gezangen, in overleg familie/voorganger.
Alternatieven, alle in overleg met en op goedkeuring van de dienstdoende
voorganger!
In de kerk/Rehoboth wordt gebruik gemaakt van de beschikbare
muziekinstrumenten. (orgel/piano)
Een CD kan worden beluisterd, altijd in overleg met de predikant/voorganger.
Het gebouw Rehoboth is geen rouwcentrum en kan als zodanig niet worden gebruikt.
(vb. alleen te gebruiken als opbaarruimte)
Bloemen worden toegelaten

B1: Indien de begrafenisdienst niet onder verantwoordelijkheid van de Hervormde
Gemeente wordt geleid, is naar keuze van de familie het kerkgebouw en/of gebouw
Rehoboth beschikbaar met in achtneming van de hierboven genoemde richtlijnen
B2: Indien de begrafenisdienst niet door of namens de Hervormde Gemeente wordt
geleid zijn de gebouwen Kerk/Rehoboth beschikbaar, onder voorwaarden dat de
dienst geleid wordt vanuit de gereformeerde traditie en geschriften en alleen gebruik
wordt gemaakt van de Psalmen en Bijbelgetrouwe liederen (zie onder B muzikale
omlijsting)
B3: In samenhang met de onder B 1 en B2 genoemde begrafenisdiensten kan ook
voorafgaand aan de begrafenis gebouw Rehoboth gebruikt worden voor condoleance
en/of opbaren.
B4: Bovenstaand betekent, dat de gebouwen niet beschikbaar zijn voor
andersoortige begrafenisdiensten en in samenhang daarmee ook niet beschikbaar is
voor condoleance en/of opbaren.
B5: De kosten van beschikbaar stellen worden in rekening gebracht conform de
geldende tarieven, zoals is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.
B6: De begrafenisondernemer draagt zorg voor de facilitaire zaken rond de
condoleance-/begrafenisbijeenkomst en kan daarbij gebruiken maken van (leden
van) een bestaand team van bedienend personeel. De begrafenisondernemer
verrekent rechtstreeks de uurvergoeding met betrokken medewerkers.

Aldus opgemaakt te Hedel op 18 april 2019.

