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Als kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Woerden (Bethlehemkerk, 
Oudelandseweg) richten wij ons tot u in verband met het besluit van het College van 
Burgemeester en Wethouders om een crematorium te vestigen op begraafplaats Rijnhof. 
We menen dat de Bijbel duidelijke aanwijzingen bevat dat overleden mensen worden 
begraven en niet gecremeerd. Het stemt ons droef dat cremeren nu zo 'dichtbij' komt. Onze 
geloofsovertuiging brengt ons daar. We verzoeken u vriendelijk onze bezwaren in 
overweging te nemen en na te gaan of niet toch kan worden afgezien van een crematorium. 
Daarbij leggen we ons natuurlijk neer bij democratische besluitvorming als het toch doorgaat 
en we tonen vanzelfsprekend respect naar de (grote) meerderheid die er anders over denkt. 

Als het vestigen van een crematorium toch door zou gaan is er het punt van de lokatiekeuze 
dat ons bezighoudt. Er is gekozen voor Rijnhof. We hebben twee vragen. 
Onze eerste vraag is: is er geen lokatie mogelijk elders? Er zijn wel al onderzoeken gedaan 
naar andere lokaties, maar kan dat opnieuw worden bezien? Waarom vragen we dit? We 
vinden het pijnlijk dat we bij de tere gebeurtenis van het naar het graf brengen van onze 
geliefden een gebouw passeren waar crematie plaatsvindt. Als Rijnhof alleen een 
begraafplaats blijft, hoeft deze pijn er ook niet te zijn. Daarom een pleidooi om niet Rijnhof te 
nemen als lokatie. 
Onze tweede vraag gaat over de situatie dat het toch bij de keuze voor Rijnhof zou blijven. 
In dat geval worden aula, ovengebouw etc. waarschijnlijk bijeen gebracht in één gebouw -
hetzij verbouwing van de huidige aula, hetzij een geheel nieuw gebouw. Is het niet mogelijk 
om dan een aparte voorziening op een ander deel van Rijnhof te hebben voor het cremeren? 
Dat is elders ook wel gebeurd (Gouda). Ook dan blijft de bovengenoemde pijnlijke 
'confrontatie' achterwege. 

We hopen dat u aan onze gevoelens tegemoet wilt komen. 

We bidden in onze zondagse erediensten met grote regelmaat voor uw werk als lokale 
overheid/volksvertegenwoordigers. We vragen dan om Gods zegen voor de overheid; die 
zegen wensen we u ook bij dezen toe. 

Vriendelijke groet, 
Namens de kerkenraad, 


