Welke taak hebben de ouderling en diaken bij een uitvaart
Vanuit de kerk of vanuit de aula
De uitvaart kan plaatshebben vanuit de kerk of vanuit de aula van de begraafplaats/het
crematorium.
Bij een dienst vanuit de kerk is het bij ons de gewoonte dat naast de predikant een ouderling
en diaken aanwezig zijn. De coördinator van het pastoraal team regelt dat beide
ambtsdragers aanwezig zijn.
Als er een afscheidsdienst in de aula of het crematorium wordt gehouden, gaan we ervan uit
dat de predikant wordt vergezeld door een ouderling (diaken hoeft niet). Wanneer de familie
liever geen andere ambtsdrager dan de predikant in de familiekamer wenst te hebben, dan
zullen we die keus respecteren.
In het geval er geen eigen predikant is, zal de coördinator van het pastoraal team
bemiddelen tussen de gastpredikant en de familie. Hij/zij zal, als de dienst in onze kerk
plaatsheeft, checken of de dienstdoende koster van alles op de hoogte is.
Welke ouderling en diaken
De ouderling is meestal de pastoraal ouderling die contact had met de overledene en/of
contact heeft met de familie. Als er geen contact is geweest, zorgt de coördinator van het
pastoraal team dat er een andere ouderling beschikbaar is.
Welke diaken dienst heeft, gebeurt in overleg tussen de coördinator van het pastoraal team
met de voorzitter of secretaris van de diaconie. Er wordt eerst gekeken tot welke sectie de
overledene behoorde en welke diaken aan deze sectie is verbonden. Maar als de
betreffende diaken moet werken, kijkt de diaconie wie zijn of haar plaats kan innemen.
De taak van de ouderling en diaken
Doorgaans (het kan soms anders verlopen dan was gepland omdat meerdere personen zich
bezighouden met het afscheid) gaat het als volgt:
a) Ouderling en diaken zijn ongeveer een kwartier voor de dienst aanwezig. Meestal
verzamelen zij zich in De Hoeksteen waar ook de familie is. Ouderling en diaken
kunnen op elkaar wachten in de kerkenraadskamer, zodat ze samen naar binnen
kunnen gaan. Daar groeten zij de familie; als het een grote familie enkel de naaste
familie; zij stellen zich voor als vertegenwoordiging van de kerkenraad. Zij wachten
op wat komen gaat. Als de uitvaartdienst vanaf een andere plaats dan de kerk
plaatsheeft, zal de predikant de ouderling die meegaat, instructies geven.
b) In het bijzijn van de familie, vlak voordat de familie de kerk binnengaat, spreekt de
ouderling het consistoriegebed uit. Een voorbeeld volgt onderaan het protocol.
c) In de regel gaat bij de aanvang van de dienst eerst de familie de kerk binnen, daarna
volgt de predikant met ouderling en diaken. Waar ouderling en diaken gaan zitten,
hangt af van de plaats waar de kist is opgesteld (overleggen we even vooraf).
d) De ouderling geeft de predikant een hand en neemt samen met de diaken plaats in
de bank. De predikant neemt plaats achter de liturgietafel en de dienst begint.
e) Aan het eind van de dienst wachten predikant, ouderling en diaken tot de kist wordt
uitgedragen; als iedereen gaat lopen, verlaten zij via het liturgische centrum de kerk.
De ouderling geeft de predikant een hand (soms gebeurt dat niet vanwege een
onverhoedse situatie; we gaan daar soepel mee om).

f)

De ouderling en diaken gaan vervolgens met eigen vervoer naar de begraafplaats.
De predikant gaat of met eigen vervoer of rijdt met de stoet mee.
g) Op de begraafplaats lopen ouderling en diaken met de stoet mee naar het graf. De
predikant loopt soms met hen op, maar soms ook helemaal vooraan, afhankelijk van
de situatie.
h) Na de begrafenis verblijven doorgaans de ouderling en diaken (met de predikant) een
poosje in de ontmoetingsruimte. Na een kopje koffie kunnen zij naar huis gaan.
i) Als er een gastpredikant is, zal de coördinator van het pastoraal team een en ander
goed doorspreken met de dienstdoende predikant en met de aanwezige
ambtsdrager(s).
j) Als de uitvaartdienst vanuit een andere plaats wordt gehouden waar geen paaskaars
brandt, kan de kleine paaskaars (in de kerkenraadskamer) met standaard
meegenomen worden; het beste is om de uitvaartbegeleider die op te laten halen en
later weer terug te brengen (kan gesuggereerd worden aan de familie).
Indien een gemeentelid overlijdt en begraven wordt tussen 2 zondagen in, wordt de
informatie verspreid via de abonnees voor de zondagsbrief. De predikant (of bij afwezigheid
van de predikant de dienstdoende pastoraal ouderling) mailt de gegevens door naar
kerkenraad@pgmonster.nl.
Voorbeeld gebed
Vader in de hemel
Hier zijn we dan
bij elkaar voor het laatste afscheid van –naam overledene-.
Iemand verliezen van wie je houdt valt niet mee, Heer,
daarom vragen wij u, wees met allen die haar lief waren,
in het bijzonder met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en broers/zussen van –naam
overledene- [let op: alleen noemen wat van toepassing is!]
in dit uur van afscheid en de tijd die komt.
Wilt u ook zijn met allen die een taak hebben te vervullen in deze dienst.
Geef dat uw woorden troost bieden en kracht voor de tijd die voor ons ligt.
Dat vragen wij u uit genade alleen.
Amen
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