
 

 
 

Informatie en richtlijnen Columbarium Janskerkhof 
 
 
Sinds 2009 is er op het Janskerkhof een Columbarium ingericht. 
 
Het Columbarium is een waardig monument dat, naast de mogelijkheid voor het plaatsen 
van een urn in een nis, ook gelegenheid biedt aan nabestaande(n) om in alle rust de 
overledene(n) te bezoeken. 
 
Momenteel zijn er 20 nissen beschikbaar, met aan beide zijden van het Columbarium 
ruimte om over te kunnen gaan tot uitbreiding van het aantal nissen. 
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Richtlijnen Columbarium Janskerkhof Mijdrecht 
 
1) Conform de Algemene bepalingen Janskerkhof is het Columbarium onderdeel van 

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

Protestantse Gemeente Mijdrecht. Het Columbarium is gelegen op het Janskerkhof. 
 
3) Het plaatsen van urnen is niet alleen voorbehouden aan personen die een kerkelijke 

binding met de Janskerk hebben.  
 
4) Nabestaande(n) die gebruik wensen te maken van het plaatsen van een urn in de 

Urnen nis, nemen hiervoor contact op met de eigen uitvaartondernemer welke de 
plaatsing na crematie zal verzorgen. 

 
5) Nabestaande(n) die gebruik wensen te maken van het plaatsen van een urn in de 

Urnen nis, nemen hiervoor contact op met de beheerder van de begraafplaats, 
indien het geen plaatsing betreft na een crematie (maar bijvoorbeeld een 
overplaatsing vanuit een andere gemeente/begraafplaats). 

 
6) Plaatsing van de urn 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. 

 
7) De urnen nis kan desgewenst worden voorzien van een afdekplaat waarin gegevens 

m.b.t. de overledene gegraveerd kunnen worden. Hieraan zijn de volgende 
voorwaarden verbonden: 

 Er kan gekozen worden uit 5 kleuren: wit, crème wit, zilver, bladgoud, zwart; 
 De te graveren tekst mag alleen horizontaal worden weergegeven; 
 Ovale foto, met een maximale grootte van 10 cm; 
 Lettertype staat vrij ter keuze. 

8) De afdekplaat wordt aangeboden bij de graveur. De nabestaande(n) is/zijn de 
opdrachtgever aan de graveur en zijn verantwoordelijk voor de juiste tekst conform 
vermelde voorwaarden. 

 
9) De huur van een urnen nis geldt voor een periode van 20 jaar. Plaatsing van de urn 

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

 
10) Het bijplaatsen van een 2e urn in eigen gehuurde urnen nis is mogelijk. Er zijn 

maximaal 2 urnen per nis toegestaan. 
 



 

11) Nadat alle administratieve en contractuele zaken volgens de geldende reglementen 
zijn uitgevoerd, geeft de beheerder de naam, adres en woonplaats gegevens van de 
huurder van de urnen nis door aan de administrateur die de facturatie verzorgd. 
Tevens zal een urnenrecht formulier worden opgesteld en afgegeven aan de 
huurder van de urnen nis. 
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N.B. Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar het tarievenoverzicht Columbarium Janskerkhof. Deze kunt 
u vinden op www.pgmijdrecht.nl/janskerkhof. 

 


