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Kerken die aan de eredienst onttrokken
worden, wachten meestal het lot van
sloop of een herbestemming waarin
liturgie en spirituele beleving ver te
zoeken is. Zo niet de Slnt-f anskerk [n
de Arnhemse volkswijk Ktarendal, een

rijksmonument gebouwd in rBg5.

Jan Meijering
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'ie binnenkomt ziet meteen de nog
aanwezige rooms{<atholieke ken-
merken. De blik wordt meteen
getrokken door het hoofdaltaar.

Ook het kruisbeeld, de kruisweg en de biecht-
stoel zijn nog aanwezig. Maar aan de columbaria
(urnenmuren), aan de zijkanten van het schip,
is te zien dat de kerk als Memorarium in gebruik
is genomen, een nieuw concept om doden te
gedenken. Vorig jaar heeft de kerk deze nieuwe
functie gekregen.
In sommige nissen zijn urnen geplaatst. Een
aantal is van ettelijke jaren na de crematie, an-
dere van recente datum. De bijzettingen vinden
vaak plaats met een eenvoudig ritueel: op een
baar wordt de urn naar de nis gereden, de urn



lnterieur van Memorarium Gelderland, de
voormalige St.- Janskerk in Arnhem.
Foto: Jan Meijering.

wordt geplaatst en met een sluitsteen wordt de

nis gesloten. Er zit minimaal een naand tllssen
de crematie en de bijzetting. De zwaarste rouw
is dan achter de rug.
In het schip is een koffiehoek ingericht waar
men tijdens een bezoek of na een uitvaartdienst
iets kan drinken. Men kan er een toost uitbren-
gen op het leven van de overledene.
In hoeverre is het Memorarium nog een kerk te
noemen? Of is het nu alleen een spirituele, sfeer-
volle omgeving? Het Memorarium in Arnhem is

een waardige plek geworden om een dierbare
overledene te gedenken. Het bisdom Utrecht
heeft toestemming verleend voor het nieuwe
gebruik. Alleen de eucharistie mag niet gevierd
worden. De ciborie met de geconsacreerde hos-

ties is er daarom niet meer en ook de tabernakel-
deuren zijn verwijderd.
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Wel vinden er uitvaartdiensten plaats voorge-
gaan door pastors, dominees of ritueelbegelei
ders. En de Maria van Klarendal staat nog op haar
oude plaats. De vroegere parochianen kunnen
bij haar nog steeds een kaars opsteken en om
bijstand bidden.

ln Amsterdam wordt volgend jaar een tweede
Memorarium geopend in de Sint-Augustinuskerk.
Meer iníormatie over de Memoraria vindt u op:
www.memora riu m. n I

Jan Meijering is redactielid van Laetare.

Mariabeeld in het Memorarium. op haar oude
plek in de Mariakapel. Foto: Jan Meijering.

Hoofdaltaar in
het Memorarium
in Arnhem, waar
eens de ciborie
stond, brandt nu

een kaars. Foto:
Jan Meijering.
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