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Protocol rouwdiensten 

 

 

 
Voor het gebruik van de Immanuëlkerk voor een rouwdienst zijn onderstaande punten van belang. 
 
1. Vaststellen in overleg met coördinator verhuur: 

 Datum en tijdstippen  

 Is de voorganger bekend en op de hoogte 

 Wel of geen organist nodig 

 Gebruik piano (in kerkzaal) indien gewenst 

 Indien condoleance in de kerk gewenst zie punt 3  

 Verwachte aantal gasten 

 Sturen rouwkaart (digitaal) t.b.v. voorganger en scriba (opsteller afkondiging voor de kerkgemeente). 
 
2. Benodigde vrijwilligers voor een rouwdienst zijn: 

 Koster en hulpkosters (bij condoleance) 
 Organist 
 Bediener geluidsinstallatie     
 Bediener beamer (mits beschikbaar)  
N.B. 

 Het is alleen mogelijk om in de kerkdienst muziek van een CD ten gehore te brengen. CD(’s) moet(en) 
24 uur voor de dienst in bezit zijn van bediener geluid om deze te kunnen testen. 

 Gebruik van de beamer behoort tot de mogelijkheden. De presentatie in Power Point moet kant en 
klaar op een USB-stick worden aangeleverd bij de beamerant, graag 1 dag voor de dienst voor testen. 

 
3. Condoleance in het kerkgebouw 

 Er is de mogelijkheid voor condoleance voorafgaand aan en/of na de rouwdienst. 
 Terugkomst na de begrafenis voor condoleren en nazit is ook mogelijk. 
 Bij condoleance is voorziening van koffie/thee/fris mogelijk en, indien gewenst broodjes. 
 Belegde broodjes worden kant-en-klaar besteld en door berekend. 
N.B. 

 Condoleance voorafgaande aan de dag (‘s-avonds) van de uitvaart is niet mogelijk in verband met de 
bezetting/gebruik van het kerkgebouw. Een uitzondering daar gelaten. 

 
4. Opbaren in de kerkgebouw 

Het is niet toegestaan om een stoffelijk overschot ’s nachts in de kerk (de Loofhut) te laten staan. 
Dit in verband met diverse verordeningen, de verantwoordelijkheid ligt dan bij de kerkrentmeesters van 
de Immanuëlkerkgemeente. 

 
5. Begrafenisondernemer regelt condoleanceregister, liturgieën en indien nodig kaarsen inclusief standaard. 

 
6. Bevestiging en kosten 

o De gegevens dienen per email (verhuur-ik@pkn-pgwaddinxveen.nl) bevestigd te worden! 
o Een kostenoverzicht kunt u terug vinden op de website van de PG Immanuëlkerk 
o Uren van de vrijwilligers worden ook doorberekend! 
 

7. Gebruik kerkgebouw 
Voor niet-kerkelijke uitvaarten is besloten om het kerkgebouw niet meer te beschikking te stellen. 
Dit legt n.l. een te groot beslag op de vrije tijd van onze vrijwilligers. 
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