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Inleiding
Vanouds heeft de Kerk zorg gedragen voor mensen die overlijden en voor
hun nabestaanden. Wij willen als parochies in het Westland ook in deze
tijd graag mensen die met verlies te maken hebben nabij zijn in hun verdriet en op gepaste wijze de avondwake en of de kerkelijke uitvaart
verzorgen voor de dierbare die is heengegaan.
Een kerkelijke uitvaart heeft een eigen karakter met daarbinnen ruimte
voor persoonlijke inbreng. Ieder die is aangesloten bij een plaatselijke
katholieke geloofsgemeenschap en die dat wenst, komt in aanmerking
voor een kerkelijke uitvaart.

Wat te doen bij een overlijden?
Als u te maken krijgt met een overlijden is het noodzakelijk om contact op
te nemen met de uitvaartondernemer. Deze zal contact opnemen met het
centraal secretariaat van de parochiefederatie. In onderling overleg kan
worden besloten waar, wanneer en op welk tijdstip, de uitvaart kan
plaatsvinden. Na bevestiging door het centraal secretariaat van datum,
tijd en plaats en voorganger van de dienst, kan de verdere uitvoering
verzorgd worden, zoals o.a. het drukken van de rouwkaart.

Contactgegevens centraal secretariaat
Parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin
Dijkstraat 25
2675 AV Honselersdijk
 06 5147 7580
 info@rkwestland.nl
 www.rkwestland.nl
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Kerkelijke uitvaart
Met deze folder informeren wij u over de mogelijkheden bij een kerkelijke
uitvaart. Een kerkelijke uitvaart vindt altijd overdag plaats, voorafgaand
aan een begrafenis of een crematie.
De voorganger is in principe een lid van het pastoraal team. Indien
nabestaanden een andere voorganger willen laten voorgaan, dan is vooraf
toestemming van de pastoor/moderator nodig.
Als er een verzoek komt om op de parochiële begraafplaats te worden
begraven, wordt verondersteld dat er eerst een kerkelijke uitvaart heeft
plaatsgevonden.
Drie vormen van een kerkelijke uitvaart worden onderscheiden:
1. een Eucharistieviering, als een priester als voorganger beschikbaar is
2. een Woord- en Communieviering
3. een Gebedsviering
Een voorganger die een uitvaartplechtigheid in een van de parochiekerken
van onze parochiefederatie heeft verzorgd, zal meegaan naar de begraafplaats, als deze begraafplaats binnen de grenzen van de parochiefederatie
ligt.
Na een uitvaartplechtigheid in een van de parochiekerken zal de
voorganger niet meegaan naar het crematorium. Dit zal waargenomen
moeten worden door de betreffende uitvaartverzorger.
Is er alleen een uitvaartdienst in het crematorium of in de aula van de
begraafplaats dan zal de voorganger aanwezig zijn als voorganger bij deze
uitvaartplechtigheid.
Bij een kerkelijke uitvaart in de parochiekerk is de collecte bestemd voor
de parochie en het pastorale werk hiervan.

Juli 2021

pagina 4

Op de vooravond van de kerkelijke uitvaart
We kennen de Avondwake op de vooravond van de uitvaart.
Een condoleance zonder Avondwake op de vooravond van de kerkelijke
uitvaart is ook mogelijk. In de kerk is voor eventuele andere vormen geen
gelegenheid.

Vorm van de Avondwake
Een Avondwake is een kerkelijke viering waarin het bidden rondom en het
gedenken van de overledene centraal staat. In deze viering kan uw eigen
inbreng vorm krijgen. U kunt kiezen voor een Avondwake, maar deze is
niet verplicht.
De Avondwake wordt geleid door één of meer toegeruste vrijwilliger(s) uit
de parochie. Overleg van de familie met hen is vanzelfsprekend.
Essentiële onderdelen van de Avondwake zijn de lichtritus, het openingsgebed, de schriftlezing, de voorbede en het Gebed des Heren (het Onze
Vader). De familie kan zelf het In Memoriam uitspreken.

Vorm van de Eucharistie-/Communie-/ Gebedsviering
Een Eucharistieviering, voorgegaan door een priester, is een dankzegging,
met deelname aan de Maaltijd des Heren. We danken God voor zijn Zoon
Jezus Christus. Ook wordt dank gebracht voor het leven van de
overledene. De Eucharistieviering heeft een vast patroon. Daarbij horen
lezingen uit de Bijbel, gebeden en liederen die door de mensen in de kerk
mee gezongen kunnen worden. Aan de Eucharistieviering wordt medewerking verleend door een organist, koor of cantor.
De gezangen zijn niet bedoeld als muzikaal intermezzo, ze zijn deel van de
liturgie. Muziek van een geluidsdrager is dus in principe niet op zijn plaats.
Een Communieviering, voorgegaan door een diaken of een pastoraal
werker/ster, is ook een dankzegging, waarin uit de Bijbel wordt gelezen, er
wordt ook gebeden en gezongen. In een Communieviering ontvangen we
het Heilig Brood dat vanuit een voorgaande viering van de Eucharistie is
Juli 2021

pagina 5

bewaard. Er wordt medewerking verleend door een organist, koor of
cantor. De gezangen zijn niet bedoeld als muzikaal intermezzo, ze zijn deel
van de liturgie. Muziek van een geluidsdrager is dus in principe niet op zijn
plaats.
Een Gebedsviering in de parochiekerk, heeft een minder vaste structuur
dan een Eucharistieviering. Ook hier krijgt de Bijbel een plaats. Het gebed
staat centraal in deze viering. Als deel van het gezamenlijk gebed zijn er
liederen die door een koor samen met de aanwezige mensen zelf worden
gezongen. Eventueel is hier plaats voor een enkel lied van een
geluidsdrager ter meditatie.
In de aula van de begraafplaats of in het crematorium is alleen een
Gebedsviering mogelijk. Deze heeft eveneens een minder vaste structuur
dan een Eucharistieviering.
Een mogelijke orde van dienst is als volgt:
 welkom
 gebed
 lezing
 korte overweging
 In Memoriam is mogelijk
 voorbeden
 Gebed des Heren
 laatste zegening

Gebruik van muziek van een geluidsdrager
In de Avondwake in de parochiekerk:


Als een koor of een cantor de Avondwake muzikaal begeleidt, is
het toegestaan om tijdens de Avondwake één muziekstuk van
een geluidsdrager te laten horen.



Als er geen koor of cantor voor de Avondwake beschikbaar is,
wordt muziek van een geluidsdrager gebruikt voor muzikale
begeleiding.
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In de kerkelijke uitvaartdienst in de parochiekerk:


Het is gebruikelijk dat deze viering door een koor muzikaal wordt
begeleid. Samenzang verbindt mensen met elkaar en het heeft
een gemeenschapskarakter. Om deze reden zijn de parochies
zeer terughoudend in het gebruik van muziek van een geluidsdrager tijdens de uitvaartdienst. Het is toegestaan om maximaal
één muziekstuk van een geluidsdrager te laten horen.



Bij hoge uitzondering kan het passend zijn om in een kerkelijke
uitvaartdienst alleen muziek van een geluidsdrager te gebruiken.
Allereerst zal de voorganger hiervoor toestemming moeten
geven. Tevens zal de muziekkeuze aangepast moeten zijn aan
het karakter van de uitvaartdienst en zal deze muziekkeuze
worden afgestemd met de voorganger. De vorm van de viering
zal dan een Gebedsviering zijn, dus geen Eucharistieviering of
Woord- en Communieviering.

Vertonen van beelden
tijdens de uitvaartplechtigheid
Bij uitvaartplechtigheden in de parochiekerk, in aula of crematorium is het
toegestaan om foto’s (via een beamer of beeldscherm) te vertonen voor
aanvang van de uitvaartplechtigheid of na afloop van de uitvaartplechtigheid.
Het vertonen van foto’s tijdens een uitvaartplechtigheid in een parochiekerk is toegestaan op één moment, bij voorkeur na het uitspreken van het
In Memoriam. Tijdens het vertonen van de foto’s kan een muziekstuk
klinken. Dit kan een muziekstuk van een geluidsdrager zijn of een ander
muziekstuk, in overleg met de voorganger te bepalen.
Bij uitvaartplechtigheden in een aula van een begraafplaats of in het
crematorium is het verzoek om met de voorganger overleg te hebben over
de momenten waarop foto’s worden getoond.

Juli 2021

pagina 7

Mogelijkheden voor eigen inbreng
Eigen inbreng van familie of vrienden van de overledene in een kerkelijke
viering vindt altijd in overleg met de voorganger plaats. Deze draagt
immers de verantwoordelijkheid voor de liturgie in de kerk.
In een Eucharistie/ Woord- en Communieviering:


mee kiezen van schriftlezingen



voorlezen van de eerste lezing



voorbede helpen maken en bidden



mee kiezen van liederen uit het koorrepertoire



opstellen van een In Memoriam, lengte maximaal één A4

In een Gebedsviering/Avondwake


opstellen van een In Memoriam, lengte maximaal één A4



schriftlezingen



gebeden



mee kiezen van liederen uit het koorrepertoire of
muziek van een geluidsdrager.
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