
 

 
 

Informatie en richtlijnen Gedachtenisboek Janskerkhof 
 
 

Sinds 2011 is er op het Janskerkhof het Gedachtenisboek opgericht. 
 

Het Gedachtenisboek is een monument waarin namen kunnen worden aangebracht van 
overledene(n) waarvan de graven worden geruimd, maar waarvan nabestaanden wel 
vinden dat de naam van de overledene(n) voor langere periode in beeld mag blijven.  
 
Het monument heeft als titel gekregen: “Opdat zij niet worden vergeten”. 
 
In totaal is er in het Gedachtenisboek plaats voor 60 Gedachtenis strippen, met een 
formaat van 70 x 500 mm per stuk. 
 
 
 

 



 

Gedachtenisboek Janskerkhof 
 

Richtlijnen Gedachtenisboek Janskerkhof Mijdrecht 
 
1) Conform de Algemene bepalingen Janskerkhof is het Gedachtenisboek onderdeel 

van het Janskerkhof welke eigendom is van de Protestantse Gemeente Mijdrecht. 
 
2) Het  Gedachtenisboek wordt beheerd door het College van Kerkrentmeesters van 

de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Het Gedachtenisboek is gelegen op het 
Janskerkhof. 

 
3) Het plaatsen van een gedachtenis strip is niet alleen voorbehouden aan personen 

die een kerkelijke binding met de Janskerk hebben.  
 
4) Het Gedachtenisboek, met de 60 Gedachtenis strippen, is bedoeld om de naam, het 

geboortejaar en het sterfjaar vast te leggen van overledenen waarvan de graven of 
urnen nissen na de contractperiode worden geruimd. Hiermee blijft de naam van de 
overledene(n) voor de nabestaande(n) voor een langere periode in beeld. 

 
5) Nabestaande(n) die gebruik wensen te maken van het Gedachtenisboek, nemen 

hiervoor contact op met de beheerder van de begraafplaats, al of niet naar 
aanleiding van de melding dat een graf of urnen nis geruimd zal gaan worden. 

 
6) De gedachtenis strip wordt aangeboden bij de graveur. De nabestaande(n) is/zijn de 

opdrachtgever aan de graveur en zijn verantwoordelijk voor de juiste tekst.  
 
7) In overleg met de graveur kunnen op de betreffende Gedachtenis strippen het 

geboortejaar, de naam en het sterfjaar worden aangebracht. Op één strip kunnen, 
gezien de grootte van de strip, slechts de gegevens van één persoon worden 
weergegeven. Gegevens zullen in één kleur, RAL 8014, worden aangebracht. 

 
8) De kosten van het graveren komen bovenop de aanschafkosten van de 

Gedachtenisstrip en dienen rechtstreeks met de graveur te worden verrekend. 
 

9) Plaatsing van de strip kan, op verzoek van de nabestaande(n) en in overleg met de 
beheerder van de begraafplaats, plaatsvinden in het bijzijn van nabestaande(n) van 
overledene, beheerder of afgevaardigde van het College van Kerkrentmeesters van 
de Protestantse Gemeente Mijdrecht. Desgewenst kan deze persoon een 
ambtsdrager, bijvoorbeeld een dominee of ouderling, van de Protestantse 
Gemeente Mijdrecht zijn. 

 
10) De kosten van een Gedachtenisstrip geldt voor een periode van 20 jaar. Plaatsing 

van de strip voor een langere periode is mogelijk maar dient vooraf te worden 
vastgelegd en te worden afgerekend. Verlenging na een vorige periode is mogelijk. 

 
  



 

11) Nadat alle administratieve en contractuele zaken volgens de geldende reglementen 
zijn uitgevoerd, geeft de beheerder de naam, adres en woonplaats gegevens van de 
koper van de Gedachtenisstrip door aan de administrateur die de facturatie van de 
strip(pen) verzorgd. 

 
 
College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Mijdrecht 
 
18 augustus 2018 
 
 
N.B. Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar het tarievenoverzicht Gedachtenisboek Janskerkhof. Deze 
kunt u vinden op www.pgmijdrecht.nl/janskerkhof. 
 


