
In gesprek gaan 
Het gebeurt steeds vaker dat mensen zich 

vroegtijdig beraden op hun overlijden. En wat 

daarna? Het is goed om daarover in gesprek te 

gaan met familie of vrienden. Pastores zijn 

graag bereid om daarover mee te denken. 

Je voorbereiden op een overlijden is niet altijd  

mogelijk. Soms komt het volkomen onver-

wacht. Het is goed je te oriënteren, zelfs als er 

niets aan de hand is. 

 

Contact opnemen met pastores 

Wanneer er bij een overlijden prijs wordt  

gesteld op een dienst van gedachtenis is het 

gewenst zo spoedig mogelijk contact op te  

nemen met één van de pastores van de  

Protestantse Kerk Castricum.  

Met hen kan alles besproken worden wat 

daarmee samenhangt, in het bijzonder de 

voorbereiding van de inhoud van deze dienst.  

 

Een dienst kan in één van onze kerken  
plaatsvinden 

Het is van belang de Dorpskerk of de Marana-

thakerk te bespreken.  Een andere mogelijk-

heid is een dienst in een crematorium of in de 

aula van een begraafplaats. Als gekozen wordt 

voor een begrafenis op het Kerkhof bij de 

Dorpskerk dan is deze kerk een geschikte en 

logische plaats voor een uitvaartdienst.  

 

Kosten van een uitvaart 

Voor leden van de Protestantse Kerk en hun 

eerstegraads verwanten geldt een speciale 

regeling voor het gebruik van de Dorpskerk, de 

Schakel of de Maranathakerk.  

Dit geldt tevens voor de diensten van de pre-

dikant en organist. 

Ook de uitvaart van niet-gemeenteleden kan 

plaats hebben in één van de kerken. Er is een  

regeling van kracht, betreffende de financiële  

bijdrage die gevraagd wordt bij gebruik van 

een kerkgebouw. Daarnaast is er een regle-

ment waarin alle zaken met betrekking tot het 

begraven op het kerkhof bij de Dorpskerk zijn 

beschreven. Deze reglementen zijn te vinden 

op de pagina Kerkhof van onze website.  

Uitvaart en kerkhof 

 

 

 

Protestantse Kerk Castricum 

http://www.pkcastricum.nl/kerkdiensten/bijzondere-diensten/dienst-bij-overlijden/item105
http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/kerkgebouwen/gebouw-of-zaalhuur/item67
http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/het-kerkhof/item71


Kerkhof: goed om te weten 

 

 Alle leden van de Protestantse Kerk hebben het 

voorrecht om op het kerkhof bij de Dorpskerk 

te mogen worden begraven.  

 Er is ook een urnenzuil. 

 Het kerkhof is dagelijks geopend. Voor ope-

ningstijden raadpleegt u de website.  

 Er komen dagelijks nabestaanden om de graven 

te bezoeken. 

 Het is een plek van rust en stilte, met een bank 

om die rust te beleven. 

 Het kerkhof wordt zeer goed onderhouden,  

voornamelijk door vrijwilligers. 

 De Dorpskerk is een Rijksmonument en het 

kerkhof is een Gemeentelijk monument. 

 Het kerkhof ten noorden van de Dorpskerk is 

gesloten, daar liggen o.m. oorlogsgraven.  

 Albert Asjes, naar wie de Albertshoeve is  

genoemd, heeft in de zuidwesthoek van het  

kerkhof een speciaal graf. 

 De tarieven die door de burgerlijke Gemeente 

Castricum voor begraven en grafrechten zijn 

vastgesteld, gelden ook voor ons kerkhof. 

 Het volledige reglement van het kerkhof is te 

vinden op onze website. 

 Er is veel ruimte om te begraven. 

 Bij een graf in Castricum moeten de  

grafrechten voor een bepaalde periode  

worden betaald. 

 Na de verstreken periode krijgen de recht-

hebbenden automatisch de vraag voorgelegd 

of de rechten moeten worden verlengd. 

 Als grafrechten niet worden verlengd, wordt 

daarmee toestemming gegeven om het graf te 

zijner tijd te ruimen. 

 Het is daarom belangrijk dat als een  

rechthebbende verhuist, dat wordt doorgege-

ven aan de  

Administratie van het kerkhof 

Postbus 104 

1900 AC Castricum 

 

 

 

 

 

Predikant 

Informatie over onze predikant en diens  

bereikbaarheid vindt u hier en op de achter-

kant van ons kerkblad “Over en Weer”. 

Kerkelijk BureauHet kerkelijk bureau is  

bereikbaar via  

kerkelijkbureau@pkcastricum.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.pkcastricum.nl/
http://www.pkcastricum.nl/deze-gemeente/predikanten/item57
mailto:kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

