Aspecten ter bespreking door de kerkenraad, bij het inzetten van gemeenteleden die
uitvaartdiensten leiden.
De kerkorde en het leiden van uitvaartdiensten
De vraag waar het hier om gaat is of anderen dan in de Protestantse Kerk bevoegde
predikanten uitvaartdiensten mogen leiden. Immers, in de Kerkorde worden in Ordinantie 5,
over de eredienst, ook diensten van rouwdragen en gedenken genoemd. Dat was in de oude
kerkordes niet het geval. Eigenlijk heeft pas in de tweede helft van de vorige eeuw het
gebruik van diensten rond de uitvaart een grote vlucht genomen. Ze werden tot de
‘pastoralia’ gerekend en kenden daarom minder/geen kerkordelijk voorgeschreven regels.
In de kerkorde van de PKN staat dat in diensten, die onder verantwoordelijkheid van de
kerkenraad vallen, alleen bevoegde voorgangers mogen voorgaan. Er is één uitzondering:
ordinantie 5-1-7: ‘De dienst van de gebeden en de lofprijzing kan ook gestalte krijgen in de
dagelijkse getijdendiensten, met name in het morgengebed, het middaggebed en het
avondgebed.’
Een dienst van Woord en gebed, zoals ze vaak genoemd worden.
Volgens ordinantie 5-2-1 mag daarbij worden afgeweken van het over bevoegde
voorgangers bepaalde:
‘In een getijdendienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan worden afgeweken
van het in artikel 1-5 bepaalde. Alle leden van de gemeente kunnen worden uitgenodigd in
deze dienst voor te gaan.’
Wel of geen ambtsdrager?
In het zojuist genoemde uitzonderingsartikel in de ordinantie is sprake van ‘alle’
gemeenteleden. Een ambt is dus niet strikt noodzakelijk. Dat blijkt ook uit het feit dat de
kerkorde het leiden van een dienst van rouwdragen en gedenken niet onder ambtelijke
handelingen rekent die zijn voorbehouden aan predikanten (vgl. ord. 5-5-2), wat bijvoorbeeld
wel geldt voor het leiden van trouwdiensten. Wordt een dienst van rouwdragen en gedenken
geleid door een predikant of door iemand – bv. een kerkelijk werker – met een preekconsent,
dan kan het ook een ‘gewone’ kerkdienst zijn. Leidt een ander de dienst van woord en
gebed, dan gaat het in feite om een soort getijdendienst.
Er zijn veel gemeenten die ervoor kiezen om hun ‘uitvaartleiders’ te bevestigen als ouderling
met een bijzondere opdracht. Dat is mooi, omdat het deze pastorale taak dicht bij de
kerkenraad houdt. Maar het is dus niet noodzakelijk.
Zelfstandigheid?
De gemeenteleden die tot nu toe zijn opgeleid om uitvaarten te leiden, kunnen dat
‘zelfstandig’. Velen gaven aan dat ze de eerste keren bij hun/een predikant te rade gingen, of
soms ook wel bij hun oud-medecursisten. Vooral voor gemeenteleden die er echt alleen voor
staan (kleine gemeente, vacant) is het plezierig als de kerkenraad meedenkt of er soms
iemand als ‘praatpaal’ in een naburige gemeente beschikbaar is.
Concurrentie of aanvulling?
Hoe ervaart de predikant iemand naast zich?
Praktische zaken
- Als er meer uitvaartleiders beschikbaar zijn (predikant én gemeenteleden), wie/waar
is dan het ‘coördinatiepunt’ van waaruit zij uitvaarten ‘toegedeeld’ krijgen? (vaak is
dat al van tevoren bekend, omdat binnen het pastoraat bij ernstig zieken daarover
gepraat wordt.)
- Als het om één of twee uitvaarten per jaar gaat, kan dat eventueel goed binnen een
ambtsdragerschap, of als vrijwilliger in de gemeente. Maar zodra het méér – en soms
aanzienlijk méér – is, is het gebruikelijk om een vergoeding af te spreken. De hoogte
daarvan varieert in de verschillende gemeenten.

