
  kerkcodicil 

  

 

Bij het regelen van alle dingen rondom de uitvaart                                                                       

is het vastleggen van kerkelijke betrokkenheid steeds vaker noodzakelijk. 

 

Soms hebben de nabestaanden niets of weinig met geloof en kerk.                                    

Ze kiezen er soms voor de kerk niet te betrekken bij een afscheid,                                                     

hetgeen niet correspondeert met ‘de laatste wil’ van hun geliefde. 

 

Om dit ‘probleem’ te voorkomen kan een KERKCODICIL worden opgesteld.                             

Dit handgeschreven document moet van een datum en een handtekening 

worden voorzien en bij de kerk ingeleverd zijn.                                                                                

Een kopie daarvan kan thuis bewaard worden bij de overige documenten. 

 

    



KERKCODICIL 

Onze gemeente wordt regelmatig geconfronteerd met keuzes van kinderen rondom het overlijden 

van een ouder die haaks staan op de info die wij van het betreffende gemeentelid kregen.                                          

Zo werden we een aantal keren niet (of heel laat) geïnformeerd en was een bijdrage vanuit onze 

gemeente of een dienst in het kerkgebouw niet aan de orde, dit in tegenstelling tot de eerder door 

het gemeentelid aan ons bekendgemaakte wens. Hoe jammer we dit ook vinden, dit is de realiteit.                                                                  

‘Maak je laatste wilsbeschikking op’.                                                                                                                                                            

In het door onze gemeente verstrekte boekje met bovenstaande titel kunnen mensen hun wensen 

rondom ‘het laatste’ op schrift stellen. Van dit boekje wordt royaal gebruik gemaakt, ook buiten onze 

eigen gemeente. U kunt dit boekje opvragen bij de secretaris van de Vrije Evangelische Gemeente in 

Heerde en thuis invullen en bij uw andere documenten bewaren. De inhoud hiervan kan wijzigen.                                                                                                                                                                                                                             

Vaak hebben de mensen dit boekje ingevuld, maar……. wat als nabestaanden dit boekje niet kennen 

of de laatste wil van hun geliefde hierin niet respecteren door uit te voeren wat aangegeven is?                                                                                                                                                                                  

Als gemeente weten we meestal niet wat er opgeschreven is, hooguit weten we uit de pastorale 

contacten wat de betrokkene als wens geuit heeft. Maar we kunnen als gemeente niks, al laat het 

wel een vreemd gevoel achter. 

Kerkcodicil.                                                                                                                                                                                     

In sommige delen van het land, waar de ontkerkelijking al langer speelt hebben gemeenten en 

kerken een zogenaamd ‘kerkcodicil’ (een codicil is een ‘wilsbeschikking’) ingevoerd. In dit kerkcodicil 

geeft iemand aan of er voor begraven of cremeren wordt gekozen en dat er bij dat afscheid 

betrokkenheid van de geloofsgemeenschap moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘dienst’.                                                                                                                                               

Het moet een persoonlijk geschreven codicil zijn, ondertekend en van een datum voorzien. Daarmee 

is het ook juridisch van kracht en hoeft het niet bij een notaris ondergebracht te worden (hoge 

drempel en kosten!). Dit kerkcodicil wordt ondergebracht bij de gemeente/kerk waar men lid is en 

deze houden hiervan dus een archief bij. Een kopie kan bij de eigen documenten bewaard worden. In 

voorkomende gevallen kan het gesprek met de nabestaanden gevoerd worden met een aantoonbaar 

document. In dit kerkcodicil hoeven niet de details van de uitvaart vermeld te worden, zoals dat wel 

het geval is in het boekje ‘maak je laatste wilsbeschikking op’. Te downloaden op 

www.vegkruiskerkheerde.nl. Die details zijn immers aan wijziging/bijstelling onderhevig.  

   

Dit gebruik en deze geldingskracht is overlegd met een notariskantoor. 

Codicil 
Een codicil is een door een persoon zelf met de hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver 

zelf ondertekend document. In Nederland kan een codicil gebruikt worden voor een wilsbeschikking, 

waarin de opsteller zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende 

zaken regelt, artikel 4:97 van het Burgerlijk Wetboek. Ook kan een codicil worden gebruikt voor het 

vastleggen van wensen rond de eigen uitvaart, ook indien de persoon niet bekwaam is een uiterste 

wil te maken, artikel 19, eerste lid Wet op de Lijkbezorging. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vegkruiskerkheerde.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cddd611711faf49375efb08d9a0902fc1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637717363395501483%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cmKqW56j7dfRtdvPahzHN5KOLIPcxXWR2lFQLvoDDeE%3D&reserved=0


(deze tekst dient met de hand overgeschreven te worden en voorzien te 

zijn van een datum en een handtekening) 
 

KERKCODICIL 

 

Hierbij verklaar ik,  

dat het mijn nadrukkelijke wil is,                                                                                                                                                     

dat er een kerkelijke viering is op de dag van mijn 

begrafenis/crematie. (maak hier goed duidelijk wat de keuze is) 

De verantwoordelijkheid voor deze viering leg ik neer                                                                                                                    

bij het bestuur (de kerkenraad) van de Vrije Evangelische 

Gemeente – Kruiskerk – Heerde en de in dienst zijnde 

predikant of vervanger. 

Suggesties voor de vormgeving van deze viering heb ik 

opgeschreven in een document.                                                 

Omdat deze inhoud aan wijziging onderhevig is, vormt ze geen 

vast onderdeel van dit codicil, maar is het een bij dit codicil 

horend aanhangsel.  

De kerk treedt in contact met mijn nabestaanden om een en 

ander in goed overleg vorm te geven. Ik ga er vanuit dat mijn 

wil en wensen gerespecteerd en uitgevoerd worden. 

 

 

Plaats 

Datum 

Naam 

 

handtekening 

 

 


