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In de afgelopen maanden hebben we ons als kerkenraad bezonnen op de vraag hoe we als 
kerkelijke gemeente om willen gaan met crematies. Er waren geen concrete aanleidingen om 
hierover van gedachten te wisselen. Wel leek het ons wijs om, levend in een samenleving waar 
meer crematies plaatsvinden dan begrafenissen, als gemeente pro-actief hierover na te 
denken. Mochten zich dan in de toekomst vragen voordoen rond dit onderwerp, wat we 
gezien de ontwikkelingen in onze samenleving zeker voorstelbaar achten, dan heeft er al 
bezinning hierop plaatsgevonden. 
Bij de gesprekken die we voerden, maakten we ook gebruik van wat anderen hierover 
geschreven hebben. De grondlijn die we ontdekten in de geschiedenis van de kerk, is dat deze 
haar doden indien mogelijk begraaft, en niet cremeert. 
Luisterend naar ieders inbreng tijdens onze bezinningsmomenten, kwamen we tot het 
volgende besluit als ons beleid voor de komende tijd. 
1) In vorming- en toerustingswerk, en tijdens pastorale contacten (waaronder de 

huisbezoeken) zal, wanneer het thema ter sprake komt, de Bijbelse grondlijn worden 
duidelijk gemaakt. Hierbij is het van belang dat op een positieve wijze gesproken wordt. 
Dus dat duidelijk wordt waarom in het christelijk geloof begraven wordt (en niet zozeer 
waarom cremeren niet de voorkeur heeft, al kan dat natuurlijk ook aan de orde komen). 

2) Wanneer er vanuit een gemeentelid, of vanuit nabestaanden van een gemeentelid, 
gemeld wordt dat een overleden dierbare gecremeerd zal worden, én dat de vraag wordt 
gesteld of de kerk daarbij een rol kan spelen, dan willen we daar op de volgende wijze 
invulling aan geven.  
Uiteraard zal pastorale betrokkenheid worden getoond richting de nabestaanden. 
Tijdens de afscheidsbijeenkomst in het crematorium (onder verantwoordelijkheid van een 
uitvaartondernemer) vragen we als kerkelijke gemeente de ruimte om een gedeelte uit de 
Bijbel te lezen en daar kort iets over te zeggen. We zorgen er daarbij voor dat de predikant 
en/of een kerkenraadslid namens de gemeente aanwezig zijn. 

3) Het beleid rond de begraafplaats blijft ongewijzigd. Dit betekent dat we niet de 
mogelijkheid creëren om een urn te begraven of daar anderszins een plekje voor te 
zoeken. 

 
In Christus verbonden, 
Uw kerkenraad 


