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Het wachtwoord der Hervormers 
 

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 

Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij u lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 

 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 

van ’t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 

‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer’, 

en dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 

 
Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, 

toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 

Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed! 
 

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 

Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij! 

 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. 

Nu neemt mij geen satan de zegekroon af. 
 

Nu reis ik getroost onder ’t heiligend kruis 
naar ’t erfgoed daarboven, naar ’t Vaderlijk huis. 

Mijn Jezus geleidt mij door d’aardse woestijn. 
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 

 
 

Robert Murray Mc. Cheyne 
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Codicil 
 

Notities en wensen voor later 

 
 

Vertrouwelijke gegevens voor mijn: 

− Nabestaanden 

− Executeur-testamentair 

− Bewindvoerder 

− Curator 

 
 
 

van de heer / mevrouw 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

  

Is verhuisd naar:  
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Door de zondeval hebben wij de dood, als loon op de zonde, verkozen boven het 
leven. Zo gaat van de dood een roepstem uit: “Bereid uw huis want ook gij gaat 
sterven” om dan voor Gods rechterstoel te verschijnen.  Momenteel leven we in 
een samenleving waarbij men denkt dat de dood erbij hoort en dat er tijdens 
begrafenissen geen ernst meer hoeft te worden gevoeld van wat de dood 
eigenlijk inhoudt.  
 
Vanwege bovenstaande is het goed om de gang van zaken rondom het overlijden 
en de begrafenis onder de aandacht te brengen op de wijze die uw kerkenraad 
van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk voorstaat. Opdat we met 
elkaar de grote ernst mogen verstaan dat de dood is ingekomen tot alle mensen 
en dat vanwege onze zonden.  
  
In geval van overlijden kan een nabestaande of begrafenisondernemer contact 
opnemen met de predikant/scriba en / of de wijkouderling. Zo mogelijk zullen zij 
samen een bezoek brengen aan het sterfhuis. Op Zondagochtend zal het 
overlijden worden afgekondigd, alsmede het tijdstip van condoleance, zodat de 
gemeente met de nabestaanden kan meeleven. De condoleance avond in Pro 
Rege kan, indien gewenst en mogelijk, door de wijkouderling afgesloten worden 
met Schriftlezing en gebed. De predikant of pastorale medewerker leidt de 
rouwdienst en spreekt tevens aan het graf. Na terugkomst in Pro Rege of in de 
aula aan de Bovenweg sluit de dienstdoende ouderling de plechtigheid met 
dankgebed.  
  
Zoals een grote schare de bedroefde moeder van de jongeling te Naïn vergezelde 
(Lukas 7), zo mag de gemeente ook haar medeleven tonen door aanwezig te zijn 
tijdens de rouwdienst. Deze onderlinge verbondenheid wordt dikwijls als zeer 
troostrijk ervaren door de rouwdragenden. We lezen dat Jezus weende bij 
Lazarus’ graf (Joh. 11), Hij kon zich niet verenigen met het rumoer in Jaïrus’ 
sterfhuis (Lukas 8) en riep de schare tijdens Zijn stervensgang op om over zichzelf 
te wenen (Lukas 23). Zo past het ons ook om ingetogen, met alle ernst en 
soberheid, een rouwdienst bij te wonen.  
Dat rouwdragenden in de Schrift vanwege de droefheid in het zwart gingen toont 
ons tevens dat niet slechts onze kleding, maar alle dingen ingetogen behoren 
plaats te vinden.  
 

Woord vooraf 
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Wanneer er enig besef is wat dood en graf betekent zoals Gods Woord ons leert, 
zal alle (muzikale) omlijsting wegvallen en de smeekbede overblijven: “Ai, leer 
mij hoe vergankelijk ik zij.” Hoe gelukkig als ons leven Hem mag toebehoren, Die 
ook in alle stilte en eenvoud, alsmede op waardige en eerbiedige wijze Zich in 
het graf heeft willen laten neerleggen. Hierom zal de Hersteld Hervormde 
Gemeente te Doornspijk ook niet meewerken aan een crematie. 
In een overlijdenscodicil kunt u uw wensen bekend maken aan uw familie, 
vrienden en/of bekenden hoe u wenst dat uw begrafenis zal verlopen en wie de 
begrafenis zal verzorgen. 
 
Het komt namelijk regelmatig voor dat nabestaanden niet weten wat de laatste 
wensen waren van de overledene. 
 
Wij adviseren u dit codicil zorgvuldig door te lezen, voordat uw met invullen 
begint. Het is zeer gewenst om het ingevulde codicil met uw nabestaanden te 
bespreken.  
 
Vertel je nabestaanden en/of de begunstigden dat je een codicil hebt gemaakt 
en vertel ook waar je het bewaart. Maak eventueel kopieën van het codicil en 
geef deze aan de erfgenamen en de begunstigden. Heb je ook een testament? 
Vraag de notaris of hij het codicil bij het testament wil bewaren. Dit codicil 
vervangt het testament niet! 
 
Een codicil heeft net zoveel rechtsgeldigheid als een testament. Als jij opschrijft 
dat je sieraden naar een bepaalde persoon gaan, dan moet bijvoorbeeld je 
dochter (die formeel erfgenaam is) die sieraden afstaan aan die persoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Al uw persoonlijke wensen rondom de begrafenis; 

− U kunt aangeven of u een executeur-testamentair heeft aangesteld; 

− Dit codicil moet handgeschreven ingevuld worden en voorzien zijn van 
datum en handtekening. 

 
 
 

Wat kunt u vastleggen in dit codicil? 
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Naam   

Geboortenamen    

Adres   

Postcode en woonplaats   

Geboren te  d.d.  

Nationaliteit   

Ongehuwd / gehuwd*  d.d.  

Gehuwd met (achternaam)   

Geboortenaam gehuwde   

Gehuwd geweest met (achternaam)   

Geboortenaam gehuwde   

Huwelijk ontbonden door ☐overlijden       ☐ echtscheiding 

Godsdienst of levensovertuiging   

Ik heb wel / geen* testament    

Zo ja, bij notaris   

   

   

Ik wil graag dat de begrafenis gebeurd zoals ik in dit codicil ingevuld heb. 

Getekend te  d.d.  

   

Handtekening   

 

 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Persoonlijke gegevens 
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Van mijn overlijden moeten de volgende personen en/of instellingen onmiddellijk op 
de hoogte worden gebracht. 
 

1.  Begrafenisonderneming 

 Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
2.  Kerk 

 
 Naam  Predikant/scriba of de 

wijkouderling  
 

 Adres   

 Postcode  Woonplaats  

     
3.  Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
4.  Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
5.  Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
6.  Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
7.  Naam     

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  

     
8. Ik heb wel / geen* executeur-testamentair aangesteld. Zo ja, 
 Naam    

 Adres    

 Postcode  Woonplaats  
 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 

Berichtgeving 
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De begrafenis dient plaats te vinden 

  
Indien mogelijk in aanwezigheid van familie, vrienden en 
belangstellenden 

 In aanwezigheid van Predikant 
 In aanwezigheid van ouderling 
  
  

 

Rouwdienst 

 
 

 
Ik wens dat er dienst wordt gehouden 

 Deze dienst vindt plaats in de aula / rouwcentrum: 
  
  te   

    
 Wanneer dit niet mogelijk is dan (dus tweede optie): 
  
  te  

    

  
 

Begrafenis 

  
Ik wens begraven te worden op de begraafplaats 

  
  te  

    
 

☐ In een bestaand graf, klasse  nummer  

☐ In een nieuw koopgraf    

☐ In een nieuw huurgraf 

☐ In een algemeen graf 

  
 
 

Persoonlijke wensen bij mijn begrafenis 



Versie 00 9 

 

Grafmonument 

  

☐ Er is een bestaand grafmonument, geleverd door steenhouwerij: 

  

  

  

  

☐ Er is nog geen grafmonument. 

 Ik wens een monument dat aan de volgende eisen voldoet: 
  

  

  

  

  

☐ Ik wens dat de volgende inscriptie wordt aangebracht: 

  

  

  

  

  
 

Opbaring 

 

Na een overlijden wordt de overledene opgebaard om de nabestaanden 
gelegenheid te geven om afscheid te nemen. Vaak wordt de overledene thuis 
opgebaard, mits de woonomstandigheden het toelaten. Het is verstandig om 
dit vooraf te laten beoordelen door de begrafenisondernemer. Bij thuis 
opbaren wordt gebruik gemaakt van een koeling en indien gewenst een 
scherm om een rouwplaats in een kamer of slaapkamer te creëren. Soms 
wordt de overledene opgebaard in een rouwkamer van een Woon- of 
zorgcentrum, maar ook wel in een aula of rouwcentrum. 
 
 Ik wil worden opgebaard: 
  

☐ Indien mogelijk thuis 

☐ In aula / rouwcentrum* 

  
  te  
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Kleding 

U mag zelf bepalen in welke kleding u wordt begraven, het is raadzaam om dit 
kledingstuk hieronder te vermelden en de plaats aan te geven waar dit ligt.  
 
Kledingvoorkeur ☐ japon 

 ☐ nachtjapon 

 ☐ kostuum 

 ☐ pyjama 

 ☐ anders, namelijk  

    
Waar ligt het kledingstuk?   

   
 

Grafkist 

Ik wens begraven te worden in de volgende grafkist: 
 
 ☐ licht eiken fineer 

 ☐ donker eiken fineer 

 ☐ eiken massief 

 ☐ eiken massief luxe 

 ☐ anders, namelijk  

    
 

Rouwkaarten 

Er dienen wel / geen rouwkaarten te worden verstuurd: 

☐ geen    

☐ wel    

In dien wel, welke kleur ☐ wit met zwarte rand 

 ☐ anders, namelijk  

    
 

Tekst  

Op de rouwkaart en / of advertentie wil ik graag de volgende tekst gedrukt 
hebben (let ook op Bijbeltekst of gedicht) 
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Advertentie  

Naast het versturen van rouwkaarten wordt er ook vaak een advertentie 
geplaatst in een plaatselijk, regionaal of landelijk dagblad. Dit is soms vrij 
kostbaar. De tekst is meestal gelijk aan die van de rouwkaart. U kunt uiteraard 
ook kiezen voor andere tekst. 
 
Ik wil wel / geen* advertentie.  
Indien wel, in het volgende dagblad:  
 

 

 

 

 
 

Rouwstoet 

In de regel wordt gekozen voor een zwarte rouwauto en volgauto’s. Een 
rouwstoet kan ook bestaan uit een rouwauto en de genodigden in particuliere 
auto’s. De begrafenisverzorging beschikt veelal over volgauto’s.  
 
Ik wens wel / geen* volgauto’s. 
Indien wel, aantal en voor wie:  
 

 

 

 

 

 
 

Bloemen 

Vanuit onze gemeente zijn wij gewoon dat er geen bloemen toegepast worden, 
op welke wijze dan ook.   
 

 

Condoleancebezoek 

Er mag gelegenheid worden gegeven voor condoleancebezoek 
 

☐ Nee 

☐ Ja, namelijk in:   

☐ Ja, daarbij mag koffie of thee geschonken worden. 
 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
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Wie zijn de dragers?  

 

☐ 

 
Dragers van de Begrafenisverzorging 

☐ Ik wens de volgende dragers: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sprekers  

 

☐ 

 
Geen gelegenheid geven tot spreken 

☐ Wel gelegenheid geven tot spreken 

☐ Ik wens graag dat er gesproken wordt door: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Broodmaaltijd 

 

☐ 

 
Ik wens dat na de begrafenis geen broodmaaltijd wordt gehouden 

☐ Ik wens dat na de begrafenis wel een broodmaaltijd wordt gehouden 

☐ Broodmaaltijd vindt plaats in de aula / rouwcentrum: 

  
  te   
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Overige wensen  
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Adressenlijst 

 
De aangekruiste adressen dienen uitgenodigd te worden voor de begrafenis.  

 

1 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

2 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

3 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

4 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

5 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

6 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

7 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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8 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

9 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

10 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

11 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

12 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

13 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

14 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

15 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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16 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

17 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

18 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

19 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

20 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

21 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

22 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

23 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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24 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

25 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

26 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

27 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

28 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

29 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

30 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

31 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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32 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

33 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

34 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

35 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

36 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

37 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

38 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

39 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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40 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

41 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

42 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

43 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

44 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

45 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

46 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   

      
 

48 Naam:   

 Adres:   

☐ Postcode:  Woonplaats:   
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