
 

 

 
Janskerkhof 
 

o Informatie en Geschiedenis van het Janskerkhof 
 

 
Het Janskerkhof is gelegen naast de Janskerk te Mijdrecht. Kerk en hof maken deel uit van 
de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Het Janskerkhof is eigendom van de Protestantse 

Gemeente Mijdrecht en wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente Mijdrecht. 
 

De Protestantse Gemeente Mijdrecht is op 1 januari 2006 tot stand gekomen door het 
samengaan van de voormalige Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. 
 
Hoewel er weinig bekend is over het Janskerkhof, weten we dat het ontstaan van deze 
hof terugvoert naar de Middeleeuwen. Er werd in die tijd in de kerk begraven, maar dan 
wel alleen voor de beter gesitueerden. 
 
In de Janskerk treffen we nog één grafsteen aan. Deze steen zal met de restauratie van de 
Janskerk, door plaatsing voor het Liturgisch centrum van de kerk, een meer centrale 
plaats gaan krijgen. Bij begrafenissen zal dat dan de plek zijn waar overledenen hun 
laatste moment in de kerk aanwezig zullen zijn. 
 
Lieden die het zich niet konden veroorloven werden, naamloos, buiten en nabij de kerk 
begraven. Deze wijze van begraven, de beter gesitueerden in de kerk en anderen 
daarbuiten, werd in 1829 bij Koninklijk Besluit verboden. In kerken mocht vanaf na 
genoemd besluit niet meer worden begraven. 
 
Er kwam toen voor een ieder een gebied beschikbaar rondom de kerk. 
 
Bij de afbraak van de laat Gotische kerk in 1856 en de nieuwbouw van de huidige kerk is 
kennelijk ook de begraafplaats veranderd en zijn de toen aanwezige graven geruimd. 
 
Op het huidige Janskerkhof zijn geen graven bekend van vóór 1857. Of er zich onder het 
huidige parkeerterrein voor de kerk mogelijk nog zeer oude graven zouden bevinden is 
niet bekend. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
In 2009 is het kerkhof uitgebreid met een Columbarium en in 2011 is er een 
Gedachtenisboek op het kerkhof opgericht. Dat laatste monument biedt plaats aan 60 
strippen waar namen op kunnen komen van overledenen waarvan de graven geruimd 
zijn. Dit Gedachtenisboek heeft de naam “Opdat zij niet worden vergeten” gekregen.  
 
Deze informatie is mede tot stand gekomen door de bereidwillige hulp en kennis van Piet 
Grundmann 
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N.B. Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar het tarievenoverzicht Janskerkhof 


