
Beste nabestaande(n),

Met het oog op de rouwsamenkomst een aantal vragen die dienen als leidraad voor het gesprek.

I. Over de overledene

• Hoe is de overledene gestorven?
• Hoe zou u de overledene typeren?
• Wat betekende de overledene voor u?
• Wat betekende het geloof in God en Jezus Christus voor de overledene? En wat betekent het 

geloof in deze situatie voor u?

II. Over de liturgie

• Heeft de overledene zelf wensen aangegeven ten aanzien van de invulling van de samenkomst? 
(Liederen, bijbelgedeelte, stijl)

• Heeft u zelf voorkeur voor een te lezen bijbelgedeelte en/of te zingen liederen? Waarom dat 
gedeelte en/of die liederen?

• Ik vind het altijd erg mooi als niet alleen een voorganger maar ook mensen die dichtbij de 
overledene staan invulling geven aan de samenkomst. Te denken valt aan lezen van een 
bijbelgedeelte, uitspreken van een gebed, voorlezen van een In Memoriam of van een gedicht. 
Hoe wilt u dat vormgeven?

• Welk lied wilt u laten spelen als de kist de kerk uitgedragen wordt?
• Wat voor muzikale begeleiding is er? Zorgt u zelf voor bijvoorbeeld een organist?
• Vanuit welk (kerk)gebouw vindt de begrafenis plaats? Wie neemt contact op met de koster(s)?
• Hebt u nog wensen voor de gedrukte liturgie?

III. Op de begraafplaats

• Op de begraafplaats is het de gewoonte om de geloofsbelijdenis uit te spreken en het Onze 
Vader te bidden of te zingen. 

• Verder heb ik de gewoonte om vlak voor het neerdalen van de kist de woorden van Paulus aan 
te halen over begraven als zaaien (1Cor15:42,43).

• Hebt u verder nog wensen voor op de begraafplaats? Bijvoorbeeld bloemen leggen op de kist 
voor die neerdaalt?

Voor de rest worden in het algemeen vrijwel alle praktische zaken geregeld met de 
begrafenisondernemer. Maar mocht u nog vragen hebben of mij graag willen spreken bel gerust.

Ik hoop op een goed gesprek en een bemoedigende begrafenis,

In Christus verbonden,

Ds. Gerke Roorda

030-6919974 (werk)
030-6916619 (privé)
gerkeroorda@hetnet.nl
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