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Richtlijnen met betrekking tot Taizé-kruisjes 
 

Historie en doel 

Het is in Open Hof Ommoord gebruikelijk dat Taizé-kruisjes worden opgehangen ter nagedachtenis aan 

overledenen. In deze richtlijnen wordt aangegeven op welke wijze met deze Taizé-kruisjes wordt omgegaan. 

Wie krijgen een Taizé-kruisje? 

Elk overleden gemeentelid van Open Hof Ommoord krijgt een Taizé-kruisje. Gemeenteleden worden met hun 

voornaam, gevolgd door voorletters, achternaam (en meisjesnaam) vermeld. Opgeroepen wordt om kennis over 

overledenen met de coördinator te communiceren. Is een gemeentelid voor iedereen onder een andere roepnaam 

bekend, dan wordt die naam op het kruisje vermeld.  

Wie regelt het Taizé-kruisje? 

De coördinator bestelt het Taizé-kruisje bij de contactpersoon voor het maken van de Taizé-kruisjes.  

Wanneer wordt het Taizé-kruisje opgehangen? 

1. Als de uitvaartdienst in Open Hof Ommoord plaatsvindt, wordt het Taizé-kruisje tijdens de uitvaartdienst 

opgehangen. De voorganger doet dit samen met de familie. De ouderling van dienst of de koster  zorgt 

ervoor dat het Taizé-kruisje klaarligt op de preekstoel. 

2. Als de uitvaartdienst buiten Open Hof Ommoord, maar wel onder leiding van een Open Hof Ommoord 

voorganger plaatsvindt, wordt na overleg het Taizé-kruisje, door de voorganger met een vertegenwoordiger 

van de familie opgehangen in Open Hof Ommoord. 

3. Als de uitvaartdienst buiten Open Hof Ommoord, maar niet onder leiding van een Open Hof Ommoord 

voorganger, plaatsvindt wordt het Taizé-kruisje door de coördinator op de gedachteniswand in de 

Mariakapel opgehangen.  

Brief naar de nabestaanden 

Het onderstaande is alleen van toepassing als het Taizé-kruisje niet door een voorganger in Open Hof Ommoord is 

opgehangen. 

1. Zodra het Taizé-kruisje is opgehangen stelt de coördinator de nabestaanden hiervan, door middel van een 

standaardbrief, op de hoogte. Tezamen met de brief wordt een foto van het Taizé-kruisje meegestuurd. 

2. Ook wordt er een brief van een van de pastores meegestuurd. In deze brief wordt medeleven betoond, 

sterkte toegewenst en op de mogelijkheid gewezen om, als daar behoefte aan is, een gesprek met een van 

de pastores te hebben.  

3. Het gebruik van het Taizé-kruisje wordt uitgelegd. Ook wordt aangegeven dat het Taizé-kruisje één jaar in 

Open Hof Ommoord blijft hangen. Men kan het daar komen bekijken en hiervoor kan een afspraak gemaakt 

worden. 

4. De nabestaanden kunnen aangeven of zij er prijs op stellen om het kruisje na dat jaar te ontvangen. Zo 

mogelijk zal het dan bij hen bezorgd worden, door iemand persoonlijk, per post verstuurd of het kan 

opgehaald worden.  

5. Ook wordt aan het correspondentieadres van de nabestaanden doorgegeven dat begin november, tijdens de 

“Gedachtenis der Namen-viering”, de naam van de overledene genoemd zal worden. Voor deze viering 

krijgen ze een persoonlijke uitnodiging van de wijkkerkenraad. 
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Aandachtspunten 

1. Het is uiterst belangrijk dat van de overledene een correspondentieadres van de nabestaanden bekend is. 

2. Vooruitlopend op de “Gedachtenis der Namen-viering” is het heel praktisch om per jaar een lijst van 

overledenen, inclusief hun geboorte- en sterfdatum en het correspondentieadres van de nabestaanden, bij 

te houden. De coördinator houdt deze lijst bij en geeft wijzigingen door aan de scriba. 

3. Aan alle belanghebbenden in Open Hof Ommoord wordt een intern bericht met deze richtlijnen gestuurd.  

4. Deze richtlijnen worden tezamen met de drie hieronder genoemde voorbeeldbrieven opgenomen in de 

richtlijnen met betrekking tot uitvaarten.  

a. Een voorbeeldbrief, van een van de pastores, waarin medeleven wordt betoond en uitleg over het 

gebruik van het Taizé-kruisje wordt gegeven.  

b. Een voorbeeldbrief waarin de nabestaanden op de hoogte gebracht worden dat er een kruisje van 

de overledene is opgehangen. 

c. Een voorbeeldbrief waarin de nabestaanden worden uitgenodigd voor de “Gedachtenis der Namen–

viering” in november. 

Contactpersonen 

Voor de contactpersonen verwijzen wij u naar het bijgaande addendum. 

Opstellers en vaststelling 

V1 – Aldus opgesteld, februari 2018 door Egbert van Rossum en Maartje Greevenbosch. 

V1 – Dd. 12 maart 2018 vastgesteld door BMO. 

V2 – Aldus opgesteld, juli 2020 door Egbert van Rossum en Maartje Greevenbosch. 

V2 – Dd. 14 januari 2021 vastgesteld door Werkgroep Pastoraat. 

Wijzigingshistorie 

V2 – Diverse nieuwe c.q. aangepaste omschrijvingen. 

 


