
 
HANDREIKING - VOORBEREIDING - BEGRAFENIS - NGK KAMPEN 
24 jan 2022 
(met toestemming voor het grootste deel gebruik gemaakt van de handreiking van de NGK te Apeldoorn) 
 
1. Christelijk nuchter  
Het werd ooit tegen Hizkia gezegd: “Tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven”. Niemand 
van ons heeft daar zo duidelijk een Godswoord over en toch komt het er een keer van. Soms zie je het 
ook duidelijk aankomen. Nu voelt het raar om ruim van tevoren over je begrafenis te spreken, maar het 
is echt aan te raden om je daar dan overheen te zetten, want het kan erg lastig worden voor 
nabestaanden als alles nog bedacht moet worden.  
 
Vlak na het overlijden van een geliefde heb je als nabestaanden vooral tijd en aandacht nodig voor rouw 
en verdriet en voor de omgang met familie. Eigenlijk wil je niet dat er dan van alles georganiseerd moet 
worden. Het is dan een zaak van christelijke nuchterheid om onder ogen te zien dat alle mensen moeten 
sterven. Daar is veel over te zeggen vanuit Bijbel en geloof maar dit keer gaat het niet daarover maar 
over de praktische kant.  
 
 
2. Hoe ver ga je in voorbereiden?  
Het is voor de nabestaanden waardevol als je iets van je wensen beschrijft. Het kan ook verstikkend zijn 
als je alles in detail hebt vastgelegd. Er is dan tijd overheen gegaan, de omstandigheden kunnen anders 
zijn en zo meer. Het belangrijkste is natuurlijk dat je echt met je partner en je kinderen gesproken hebt, 
als mens en als gelovige. Graag herinneren zij zich welke Bijbelteksten veel voor je betekenden, welke 
liederen je mooi vond. En misschien heb je ook nog wensen op onderdelen. Op internet zijn 
verschillende voorbeelden van een wilsbeschikking te vinden.  
 
Als nabestaanden wil je bovenal een begrafenis die recht doet aan de overledene; tegelijk houd je de 
dienst voor de levenden en dat neem je ook mee in de keuzes die gemaakt worden.  
 
 
3. Algemene voorzorg  
Het is verstandig om paraat te hebben welke begrafenisondernemer je moet bellen als het zover is. En 
dan komt er van alles ter sprake over een polis en over een graf en over een kist en veel meer. Als je 
iemands overlijden ziet aankomen, valt te overwegen om tevoren al met de ondernemer over de 
praktische zaken te spreken. Dat is allemaal belangrijk maar we gaan er niet diep op in. Wat deze 
algemene voorzorg betreft noemen we alleen de volgende punten.  
 
• leg een adreslijst aan van degenen die je bericht wilt sturen  
• probeer de tekst van de rouwkaart op hoofdlijnen voorbereid te hebben  
• als je een polis in natura hebt, en je kiest een andere ondernemer dan in de polis bedoeld, dan zul je 
merken dat de uitkering veel lager wordt dan je had gedacht  
• advertenties, zeker in grote kranten, zijn erg duur en je moet dus overwegen wat je wilt op dat punt  
• overweeg welk belang je hecht aan het verschil tussen een eigen graf en een algemeen graf, en wat 
daarvan de consequenties zijn. (* zie onderaan bij "Tenslotte") 
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4. Na iemands overlijden  
TIP: Neem eerst de tijd (en er is meestal geen haast nodig) om zaken op een rij te zetten: 
- familie / vrienden op de hoogte brengen van het overlijden en eventueel ontvangen 
- opschrijven wie er ingelicht moeten worden( begrafenisondernemer, predikant, wijkcoördinator, 
buren, enz.) 
- zaken opzoeken zoals: polissen, adresboek, wilsbeschikking, foto's, enz. 
- overleg met elkaar wat er op de kaart en in een advertentie moet komen te staan 
Pas daarna benader je de begrafenisondernemer, ongeacht het tijdstip. Als je lid van een kerk bent, in 
dit geval de Nederlands Gereformeerde Kerk, dan bel je daarna ook zo spoedig met iemand van de kerk.  
 
In de Nederlands Gereformeerde Kerk zijn onze drie predikanten beschikbaar om een begrafenis te 
leiden. In principe neem je contact op met je  wijkpredikant (zie daarvoor het Jaarboekje van de NGK te 
Kampen). Is die niet bereikbaar dan kun je een andere predikant benaderen of je wijkcoördinator. 
Afhankelijk van de situatie probeert deze een afspraak te maken kort voor of kort na de ondernemer. 
Het is goed om even stil te staan met een gesprek en een gebed, want daarna komt er veel op je af.  
 
Neem de tijd. Wettelijk gezien hoeft de begrafenis pas op de zesde werkdag na de dag van overlijden 
plaats te vinden. Het is verstandig om tijd te houden voor rust en bezinning; en anderzijds moet het ook 
niet onnodig lang duren.  
 
Alles hoeft niet op één dag geregeld te worden. Belangrijk is de verzorging van de overledene en de 
plaats van opbaring. Het tijdstip van de condoleance, de dienst en de begrafenis moeten vastgesteld. 
Maar het versturen van de kaarten en het plaatsen van een advertentie kan wel een dag wachten. 
Andere zaken, die over de vormgeving en invulling gaan kunnen zelfs twee dagen later nog wel 
besproken worden.  
 
Spreek duidelijk af met de begrafenisondernemer wat je zelf doet en wat hij/zij doet maar laat de 
ondernemer wel het algeheel overzicht houden.  
 
5. Avond voor de begrafenis  
Vrienden en bekenden, maar ook leden van de kerk, willen graag hun medeleven laten blijken. Maar 
velen hebben een baan en niet in elke baan kun je zomaar vrij nemen. Onder meer daarom kun je (naast 
het condoleren op de dag van begraven zelf) ook de avond tevoren gelegenheid geven tot condoleren, 
hetzij thuis hetzij in de rouwkamer. Een bijeenkomst van een uur op de avond voor de begrafenis is een 
mogelijkheid.  
 
6. De dag van de begrafenis  
Over de indeling en invulling van deze dag beslis je zelf. In kerkelijke kring zijn we gewend dat de dag uit 
drie delen bestaat: het condoleren , de kerkdienst en de feitelijke begrafenis. Dat kan in verschillende 
volgorde:  
 
a. Traditioneel: kerk, begraven, condoleren. Mooie volgorde maar je moet heen en weer rijden en het is 
lastig voor mensen die wel willen condoleren maar niet dicht genoeg bij staan om mee te gaan naar de 
begraafplaats.  
 
b. Steeds vaker zien we: condoleren, kerk, begraven. Dat lost genoemde problemen op, maar het heeft 
iets onbevredigends dat je niet gezamenlijk in alle rust kunt terugblikken. Vandaar dat vaak gekozen 
wordt om dan na de begrafenis elkaar toch te ontmoeten in de kerk of een andere ruimte. Dan gaat het 
al met al wel behoorlijk lang duren.  
 
c. Ook te overwegen is: begraven, kerk, condoleren. Minder gebruikelijk maar er valt veel voor te 
zeggen. Je kunt de feitelijke begrafenis in wat kleinere kring doen, en daarna het verdriet en de terugblik 
samen in de kerk brengen.  
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7. Dienst van woord en gebed  
In de gereformeerde traditie worden officieel geen rouwdiensten gehouden; je zou van 
familiebijeenkomsten kunnen spreken. De achtergrond daarvan is verzet tegen wat men pompeuze 
gebruiken vond in de katholieke kerk. In de praktijk hebben we natuurlijk wel diensten: “Dienst van 
Woord en gebed” noemen we dat. Veel daarvan kun je als familie zelf invullen. Je mag een van onze 
voorgangers die we in de Nederlands Gereformeerde Kerk hebben vragen om de dienst te leiden (in de 
regel gaat het dan om de eigen wijkpredikant), of zelfs een en ander als familie helemaal in eigen hand 
nemen. 
 
Wanneer we er als Nederlands Gereformeerde Kerk bij betrokken worden (en dat doen we graag) dan 
geldt daarbij het volgende:  
 
a. Afspraken voor de zaal en verdere voorzieningen maakt de ondernemer of kun je via de koster 
regelen (J.E.R. (Joop) van Dijk, Broederweg 24, tel. 038-3312865, e-mail koster@ngkkampen.nl.) 
 
b. We beginnen en eindigen de dienst in de naam van de Heer. We spreken uit dat we onze hulp 
verwachten van Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt, en die de dood heeft overwonnen.  
Hoe persoonlijk een dienst ook is, deze woorden zijn voor ieder mens de basis.  
 
c. De liturgie wordt opgesteld in overleg met de voorganger. Met je wensen rekenen we maximaal maar 
de voorganger blijft verantwoordelijk.  
 
d. Een gedrukte liturgie is een mooie herinnering. Je mag die zelf (laten) vormgeven en drukken of het 
laten uitvoeren door de ondernemer of de voorganger, in alle gevallen voor uw rekening. 
  
e. In de dienst krijgen meestal “persoonlijke herinneringen” een plaats. Dit kun je - in overleg met de 
voorganger - naar eigen voorkeur inrichten en daar bijvoorbeeld familieleden voor vragen. Er kan 
gebruik gemaakt worden van de aanwezige techniek (beeld via de beamers en geluid) in de kerk. Ook 
hiervoor moet contact opgenomen worden met de koster.   
 
f. Bij een dienst met één van onze eigen predikanten zijn daar geen kosten aan verbonden. Bij een 
dienst elders zijn de kosten daarvan plus reiskosten predikant voor rekening van de familie. Bij een 
andere predikant zijn reiskosten en honorarium voor rekening van de familie.  
 
g. Onze kerk heeft eigen organisten of pianisten in dienst. De ondernemer regelt dat meestal en anders 
moet u de coördinator van de organisten benaderen (E.G. (Harry) Hamer, tel. 0321-315661, e-mail 
organisten@ngkkampen.nl).  De organist ontvangt van de ondernemer een vergoeding.  
 
h. In overleg met de koster kun je afspraken maken over consumpties en andere praktische zaken. Ook 
kan men via hem van de dienst een Cd-opname ontvangen. 
 
8. De feitelijke begrafenis  
De bijeenkomst rondom de begrafenis zelf is sober en omvat woorden die je ook moet kunnen volgen 
als het slecht te verstaan is. Vandaar dat we persoonlijke herinneringen liever plaats geven in de dienst.  
Dat de kist daalt is een verdrietig moment. Toch adviseren we sterk om dit moment niet over te slaan; 
juist de kring van familie en vrienden, broeders en zusters kan een steun zijn om het afscheid zo vorm te 
geven.  
Als de begrafenis de afsluiting van de dag is, is het mooi om iemand namens de familie de aanwezigen te 
laten bedanken voor hun aanwezigheid. 
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TENSLOTTE: 
 
1. *) Zie de website van de Gemeente Kampen" ( www.kampen.nl ). Daar vindt u belangrijke informatie 
voor het begraven in de gemeente Kampen. Typ in het vak "Kampen heeft antwoord"  het woord 
"grafuitgifte". 
 
2. Handige adressen en websites: 
 
Predikanten, koster en kerkelijk bureau NGK Kampen: 
ds. F.R. Bruintjes Esdoornhof 12, 8266 GA, 038-3323800,  bruin@solcon.nl  
ds. J.A.C. Weij Hondsdraf 4, 8265 DZ, 06-40880370, jaco.weij@gmail.com 
Pastor K. Stam Nieuwe Land 4 8266 KB, 06-31769343 kstam24@gmail.com 
J.E.R. van Dijk (koster) Broederweg 24, 8261 GT, 038-3312865 (privé 3316654), 

koster@ngkkampen.nl  
I. v. Dijk-Meesters (kerkelijk 
bureau: wo/do van 9.00-
12.00 uur) 

Broederweg 32, 8261 GT, administratie@ngkkampen.nl   

 
Begrafenisondernemers: 
Uitvaartzorg B. Siebrand-Koper 038-3332280, www.uitvaartverzorging-siebrand.nl  
Uitvaartzorg Dick Klooster 038-3326088 www.klooster-uitvaartbegeleiding.nl  
Yarden Kampen Yarden Kampen 038-3317680 of  0800-8192, www.yarden.nl  
Monuta Uitvaartverzorging 038-4211933, www.monuta.nl  
 
Gemeente Kampen: 
Burgemeester Berghuisplein 1 
8261 DD Kampen of 
 
Postbus 5009  
8260 GA Kampen  

Openingstijden receptie  
De receptie van het stadhuis is dagelijks bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, 
woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.  
Eventuele afwijkingen staan vermeld in het Nieuwsoverzicht 
en op de homepage www.kampen.nl   
Tel. 038-3392999 

 
Websites: 
Dela www.dela.nl  
Monuta www.monuta.nl 
Quo Vadis Uitvaartvervoer www.uitvaartvervoer.nl  
Uitvaartgids www.uitvaart.nl  
Uitvaartverzorging - info www.uitvaartverzorging-info.nl  
Yarden www.yarden.nl  
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