
Stiltehoek Kruiskerk 
Sinds enige tijd is in één van de nissen van de Kruiskerk een stiltehoek ingericht. 
 

 
 
Er was altijd al gelegenheid om een kaarsje te branden op de plek waar de namen van overledenen 
en dopelingen te zien waren, maar deze plek heeft inmiddels een facelift ondergaan. 
Deze is bekostigd uit een geldbedrag uit de nalatenschap van de in oktober 2006 overleden Jan ter 
Beek, die een gift voor dit doel wilde bestemmen. 
 
Geprobeerd is om een plaats te creëren die eenheid en rust uitstraalt. Met behulp van hout van een 
kerkbank van het balkon van de kerk zijn twee tafels met een achterwand gemaakt die schuin naast 
elkaar in een nis rechts vooraan in de kerk geplaatst zijn. De tafels zijn voorzien van vierkante 
uitsparingen en sierelementen die ook te zien zijn op andere plekken in de kerk (lezenaar, raampjes). 
 
Waartoe dient de stiltehoek? Steeds meer blijkt er behoefte te zijn aan een plek waar men door 
middel van een klein ritueel, het branden van een kaarsje, een moment van aandacht kan creëren 
voor een persoon (bijvoorbeeld een zieke of een overledene), een al dan niet heugelijke gebeurtenis 
of wat iemand ook maar bezighoudt in zijn of haar persoonlijk leven. 
 
Ook zonder dat er een kaarsje gebrand wordt kan de stiltehoek een plek zijn voor een meditatief 
moment. 
Naast het doopregister bevindt zich op de tafels het gedachtenisboek van overledenen. Dit laatste 
ligt zondags geopend op een lezenaar op de datum van die dag. 
 
Ervoor liggen stenen met de namen van de in het lopende kerkelijk jaar overledenen met hun 
geboorte- en sterfdata. Waxinelichtjes staan hierbij in de buurt. Deze kunnen aangestoken 
worden aan twee grote kaarsen die ook op tafel staan. 
Op een andere lezenaar staat een icoon die past bij de periode van het jaar of de betreffende 
zondag. De Kruiskerk heeft deze iconen in de loop van de jaren verzameld. 
Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe schaal voor de waxinelichtjes door een keramiste, maar dat 
neemt niet weg dat de stiltehoek zijn functie reeds vervult als een plek waar de tijd even stil gezet 
kan worden. 
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