Het overlijden van iemand komt meestal
onaangekondigd. Men is vaak geneigd pas
te praten over de uitvaart wanneer het
zover is. Binnen een paar uur moeten dan
belangrijke keuzes worden gemaakt.
Onder andere of men een kerkelijke
uitvaart wil of niet, wanneer en hoe. Het
onderstaande biedt u de gelegenheid
dergelijke vragen al eerder binnen de
eigen familie- en kennissenkring te
bespreken, zodat men weet heeft van de
eigen wensen en van de mogelijkheden
binnen onze parochie.Tevens vindt u hier
hulp voor als u een uitvaart moet regelen.
AAN GOD TOEVERTROUWD
Bij een kerkelijke uitvaart neemt de
familie te midden van de
geloofsgemeenschap afscheid van een
parochiaan. Als katholieke
geloofsgemeenschap vertrouwen we in de
uitvaartviering onze overleden dierbare
aan God toe. We troosten elkaar in het
geloof dat God niet alleen tijdens ons
leven, maar ook door de dood heen ons
nabij blijft.
OVERLEG MET DE PAROCHIE
Als men een kerkelijke uitvaart wil voor de
overledene, is het wenselijk de plaatselijke
pastor daar zo spoedig mogelijk bij te
betrekken. Met hem worden data en tijden
voor avondwake en/of uitvaartviering
vastgelegd en kunnen verdere afspraken
worden gemaakt. Men kan ook via de
uitvaartverzorger contact laten opnemen.

De uitvaart, het overleg en alle afspraken
worden gemaakt met de opdrachtgever!

door vrienden of familie of kan gebruik
gemaakt worden van cd’s.

AVONDWAKE
De avondwake is een viering van troost en
bemoediging voor de nabestaanden van
de overledene aan de vooravond van de
uitvaart. Deze gebedsviering wordt geleid
door medewerkers van de parochie. Zij
gaan op bezoek bij de nabestaanden en
stellen in overleg met hen de viering
samen. Er is een ruime eigen inbreng
mogelijk voor wat betreft teksten, muziek
en symbolen.

BEGRAFENIS
De parochie heeft eigen begraafplaatsen
en de voorganger van de uitvaartviering
gaat mee om een afsluitend gebed uit te
spreken.
Voor de parochiële begraafplaatsen geldt
het Reglement Begraafplaatsen,
vastgesteld in de vergadering van het
parochiebestuur en goedgekeurd door de
bisschop van ’s-Hertogenbosch.

UITVAARTVIERING
Tijdens de uitvaartviering, neemt de
familie gelovig afscheid van een dierbare
vanuit en te midden van de
geloofsgemeenschap.
De uitvaartviering wordt samengesteld in
onderling overleg tussen de nabestaanden
en de voorganger (een priester, pastoraal
werker of parochiaan). Er is een
mogelijkheid voor eigen inbreng, rekening
houdend met de vaste vormgeving van de
kerkelijke viering.
De uitvaartviering vindt altijd plaats in een
van onze kerken.
MUZIEK
Bij de uitvaart kan een van de rouwkoren
zingen. Wanneer er een koor zingt, is de
mogelijkheid om een cd te draaien
beperkt tot twee nummers. Als er geen
koor is, kan – in overleg met de
voorganger – de muziek verzorgd worden

CREMATIE
Wanneer men kiest voor een crematie,
gaan we ervan uit dat de nabestaanden
daar het afscheid zelf verzorgen; maar de
pastor kan desgewenst erbij zijn. Als
mensen een urn op de begraafplaats
willen plaatsen, zijn de pastores
desgewenst daar graag bij om een gebed
uit te spreken.
HERDENKEN IN DE PAROCHIE
Er wordt een gedachteniskruisje/kaars
voor de overledene gemaakt. Het
kruisje/kaars krijgt een speciale plaats in
de kerk. Zo blijft de overledene nog in het
midden van de geloofsgemeenschap. Na
enige tijd wordt het kruisje aan de
nabestaanden aangeboden. In de op de
uitvaart volgende zondag bidden we voor
de overledene.
Tijdens de viering rondom Allerzielen is er
speciale aandacht voor de overledenen
van het voorbije jaar. Nabestaanden

ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging
van de parochie.
KUNNEN WE DE KERK GEBRUIKEN?
Een kerkgebouw is niet te huur voor nietreligieuze uitvaarten. Wel kan, als een
dorpsgenoot lid is van een christelijke
kerk, door een formeel erkende
voorganger van die christelijke kerk aan
de pastoor gevraagd worden de uitvaart in
de parochiekerk te mogen verzorgen. Dit
wordt in overleg gehonoreerd.
OVERIGE AANDACHTSPUNTEN
In de uitvaartviering kan een ‘eigen’
pastor (familie of bekende van de
overledene) voorgaan na toestemming
van de lokale pastor.
Wil de familie een eigen boekje maken,
dan kan dit in overleg met en onder
eindredactie van de voorganger.
Voor het opnemen van de viering of het
draaien van een cd is tijdig contact met de
koster nodig.
Tijdens de vieringen wordt er een collecte
gehouden voor de pastorale zorg het
onderhoud van het kerkgebouw. Voor een
ander doel kan een collectebus bij de
condoleancetafel gezet worden.
De pastor die de uitvaart heeft verzorgd,
bezoekt de nabestaanden als zij daar zelf
om vragen.
TOT SLOT
De pastores hopen dat u door deze
informatie wat méér te weten bent
gekomen. Bespreek het voorgaande eens

“uit voorzorg” met elkaar of met iemand
van de parochie en leg desnoods wat
beslissingen vast.
Heeft u nog vragen, neemt u gerust
contact op met het lokale secretariaat.
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