
Het team van uitvaartpastores bij aanvang. Vlnr: 
Corrie Lagraauw, Freek Goos, Jeanette Krug, Mirjam 
Poldervaart en Constand Wassink. We hebben tot 
ons verdriet afscheid moeten nemen van Constand. 

Corrie en Mirjam zijn i.v.m. persoonlijke 
omstandigheden (tijdelijk?) niet actief als 
uitvaartpastores. 

Gezocht: 

teamuitbreidinguitvaartpastores 
Hoe mooi en betekenisvol de predikanten het ook vinden een uitvaart te leiden en begeleiden, 
moet worden vastgesteld dat dit van predikanten veel tijd vraagt.  
In vroeger tijden was het heel gewoon dat de uitvaart van overledenen binnen de 
kerkgemeenschap door gemeenteleden zelf werd gedaan. Dat lag niet altijd besloten in de rol 
van de predikant. De predikanten zijn soms overmatig belast en daarom is in een aantal kerken 
in het land begonnen om opnieuw gemeenteleden de zorg van de uitvaartdienst van 
overledenen op zich te laten nemen.  
Dat dat niet zonder meer kan, behoeft natuurlijk geen betoog. Er is landelijk een 
opleidingstraject opgezet om lekenpastores op te leiden tot uitvaartpastor. Ook in Maassluis 
is hier enige tijd geleden mee gestart.  

Een aantal gemeenteleden hebben dit traject gevolgd. Dat traject bestaat uit een aantal dagen 
opleiding en een begeleidingstraject door een predikant van de gemeente. De begeleiding van 
de predikant stopt niet met dit traject. De uitvaartpastores kunnen te allen tijde een beroep 
op back up doen bij een predikant van de gemeente.  
Nadat het opleidingstraject is afgerond, doen zij nu zelfstandig uitvaarten, dat wil zeggen, de 
aanloop naar de feitelijke uitvaart, de uitvaart zelf, en een stukje nazorg zoals het maken van 
een In Memoriam voor de Kerkwijzer etc. 
Er is periodiek overleg met de predikanten om de uitvaarten die zijn geweest achteraf nog te 
beschouwen en van elkaars ervaringen te leren en profiteren. 

Het is mooi en dankbaar werk, waarbij je als uitvaartpastor daadwerkelijk nabij de familie van 
overledenen staat, en hen met raad en daad begeleidt in het traject van afscheid en uitvaart. 
Ook een stuk nazorg hoort daarbij. 
Het was voor de gemeente wellicht even wennen, maar de reacties van de verschillende 
families nadat de uitvaart is geweest is tot nu toe onverdeeld positief. Dat geeft de 
uitvaartpastores ook weer nieuwe energie om dit dankbare werk door te kunnen zetten. 

Helaas is in onze gemeente van de uitvaartpastores van het eerste uur niet iedereen meer 
beschikbaar, reden waarom er nu naarstig wordt gezocht naar uitbreiding van het team.  

Spreekt dit verhaal u aan, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Freek 
Goos: 06-42080952 of Jeanette Krug: 06-12590801. U kunt zich ook rechtstreeks bij hen 
aanmelden.   

Ook is het mogelijk alvast eens een kijkje te nemen op de website van het opleidingstraject. 
Klik daarvoor op onderstaande link. 

https://www.protestantsekerk.nl/training/uitvaarten-leiden-voor-professionals/ 
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