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Inleiding
De dood van een geliefde medemens is wel de
meest dramatische gebeurtenis die iemand kan
overkomen. Het gemis, het afscheid, vaak op
momenten waar men er helemaal niet op is
voorbereid, de vraag naar het waarom en het hoe
nu verder, gaan hen die achterblijven door merg
en been. In navolging van Christus wil de
geloofsgemeenschap van de parochie er voor
mensen zijn. Maar wat heeft de kerk nou eigenlijk
wel en wat heeft ze niet te bieden?
In deze speciale nieuwsbrief kunt U veel
informatie over de uitvaart vinden.
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U kunt Uw wensen voor wat betreft pastorale bijstand in de eindfase of uw begrafenis/crematie kenbaar
maken via de “pastorale wilsverklaring” welke te vinden is in de parochiegids en op de website.

Tijdig waarschuwen !

De Avondwake

Uw parochiepriesters zijn u graag nabij op deze
moeilijke momenten. Maar dat kan alleen als ze
tijdig gewaarschuwd worden! Op het lijstje van die
mensen die dringend gebeld dienen te worden, mag
hun naam dan ook zeker voorkomen. Doorgaans
komt de priester zo gauw hij kan u een hand geven
om u te condoleren en maakt hij een afspraak voor
een gesprek, ter voorbereiding van de viering.

Aan de vóóravond van de uitvaart, kan thuis of in
een kapel of in de parochiekerk een avondwake
gehouden worden. Deze avondwake geeft gestalte
aan het oorspronkelijke biddende waken van
familieleden, buren en bekenden voor de
overledene. Dit kan op verschillende manieren
gebeuren. Meestal wordt deze avondwake
verzorgd door leden van de avondwake-groep, die
u tevoren bezoeken en in overleg met u deze
viering samenstellen. U kunt eigen teksten en
passende muziek inbrengen en ook actief mee
voorgaan. Deze viering is een mooie rustige
voorbereiding op het afscheid volgende dag.

Telefoon:
Pastoor Vankan
Ass. Em-deken Th. Willemssen

0475-475372
0475-531373

God verbergt dingen door ze dichtbij te zetten.
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De Avondmis
Op de vooravond van het afscheid kan zowel gekozen
worden voor een avondmis alsook voor een
avondwake. Bij de avondmis zal er voor de overledene
gebeden worden en is er ook ruimte voor een
persoonlijk woord. In de avondmis kunnen in overleg
met de priester enkele eigen muziekstukken ingepast
worden alsmede eigen teksten. Het karakter van de
viering blijft een eucharistieviering waarbij de priester
voorgaat.

De Uitvaartviering
Geen einde maar overgang naar
een nieuw leven
Onze diepste steun en troost vinden we als
geloofsgemeenschap in de boodschap van het eeuwig
leven, waardoor het perspectief van de dood zo
wezenlijk anders wordt. Christus’ Verrijzenis en
boodschap bieden de mogelijkheid de dood
uiteindelijk niet te zien als definitief afscheid, maar als
tijdelijke scheiding, als overgang naar nieuw leven, bij
God.
Een uitvaartdienst in de kerk is daarom altijd een
‘paasviering’. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we
onze overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn
kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen
dat God, ons mensen uiteindelijk zal tillen over de
grenzen van leven en dood heen in Zijn Vaderhuis.

Geen afscheidsviering,
maar viering van Christus dood en
verrijzenis
Als mooiste viering voor de overledene en
nabestaanden vieren we dan ook het lijden, de dood
en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Daarom spreken we ook van ‘uitvaart-liturgie’ i.p.v.
‘afscheidsviering’. Deze liturgie is rijk aan symboliek
en betekenis. Zang, woord en rituele handelingen
grijpen in elkaar en vormen een rustgevende
eenheid. Het lichaam van de overledene wordt met
zang en gebed op waardige wijze begroet achteraan
in de kerk. Het kruis wordt vóór de kist
meegedragen: niet enkel als het teken van de dood,
maar vooral van de overwinning daarop. Het
lichaam van de overledene wordt geplaatst tussen
kaarsen en bij het licht van de Paaskaars,

teken van de Verrezen Christus, dat door het
duister van de dood straalt. Een openingswoord
begroet de familie en de aanwezigen en geeft
uiting aan alle mogelijke gevoelens waarmee we
de overledene naar de kerk hebben begeleid: in
verdriet maar ook met hoop. In dat
openingswoord kan ook in grote lijnen op het
leven en de persoon van de overledene worden
teruggekeken (in memoriam). Dan volgt het
eerste deel van de H. Eucharistie met lezingen uit
de Bijbel, die de Bijbelse boodschap van troost en
hoop van Godswege verkondigen. In zijn
overweging (preek) slaat de priester een brug
tussen het leven van de mens en die Bijbelse
boodschap. Er bestaat de mogelijkheid om de
eerste lezing en de voorbede door een familielid
te laten voor lezen. Hierna begint het tweede
deel: de bereiding van de gaven. Daaronder
worden de collecte en het uitdelen van de
gedachtenisprentjes gehouden. Dan volgt het
Eucharistisch Gebed (grote dankgebed) dat door
de priester wordt gebeden en een vaste opbouw
heeft. In het midden daarvan staat de consecratie,
waarbij de priester in de persoon van Christus,
Zijn levensoffer: Zijn Lichaam en Bloed
tegenwoordig stelt. Daarna volgt het Onze Vader
en de H. Communie met gelegenheid tot
persoonlijk gebed.
Na het slotgebed volgt de laatste aanbeveling ten
afscheid of absoute met besprenkeling en
bewieroking van het gedoopte lichaam van de
overledene. Vóór en na deze absoute is er ruimte
voor een persoonlijk woord en of slotgedicht.
De uitvaartviering wordt verzorgd door een
priester.
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De eigen inbreng

Gezangen en Muziek

Ofschoon de H. Eucharistie over de hele wereld
eenzelfde, vaste opbouw heeft en daardoor ook
het Sacrament van de eenheid is, zijn er
mogelijkheden van eigen inbreng zoals:













binnendragen en/of begeleiden van de
overledene tijdens het intredelied;
het openingswoord of “In memoriam” met
terugblik in grote lijnen op het leven en de
persoon van de overledene door een familielid
of bekende;
het ontsteken van de kaarsen rond het lichaam
van de overledene en/of op het altaar;
de keuze en voorlezing van de Bijbelse eerste
lezing door familielid;
de samenstelling of keuze van voorbede en het
voorlezen daarvan door familielid;
persoonlijk woord of herinnering of gedicht,
vóór of na de absoute.
het plaatsen van een foto of symbool op of bij
de kist;
het leggen van bloemen of tekeningen
(voornamelijk door kinderen) bij de kist of op
het altaar;
Het voordragen van een (persoonlijk) gedicht,
aan het einde van de viering.
het ophangen van een kruisje ter
nagedachtenis;
het uitgeleide doen van de overledene en het
dragen van bloemen.

Daar waar liefde en hoop samen
komen is toekomst

Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag
Financiën, archief, verzekeringen op orde

Gedurende deze beide dagen is er het kerkelijk
gebruik dat wij in onze parochiekerken geen heilige
missen vieren. Bij het overlijden van een parochiaan
in ons cluster zal er dan geen eucharistie maar een
woorddienst plaatsvinden.

In principe is bij de uitvaartmis het kerkkoor met
eigen organist aanwezig die met hun vaste
gezangen en passende, religieuze liederen de zang
verzorgen als onderdeel van de viering.
Woorden, lezingen, gebeden, zang en muziek
vormen samen de eredienst en zijn onderdelen
daarvan. Liederen of muziek die hier los van staan
passen niet in de kerk maar elders. Religieuze en
liturgische gezangen en muziek ondersteunen de
boodschap van hoop en troost. Daarnaast is er de
mogelijkheid om in goed overleg met de priester te
kijken voor een extra invulling op muzikaal vlak,
zoals het verzoek voor een muziekstuk op CD, vóór
en/of ná de viering of de inbreng van een
gastkoor/harmonie/fanfare, een zanger of zangeres
of een instrumentaal stuk.
Deze extra muzikale invulling EERST met de priester
af te stemmen alvorens voor te leggen aan de
begrafenisondernemer !

Woord- en Gebedsdienst
Voor diegenen echter die zich niet in de gebruiken
van de heilige mis herkennen en weinig affiniteit
hebben met de rituelen van de kerk, maar toch
willen kiezen voor een afscheid vanuit de
parochiekerk is er ook de mogelijkheid om te
kiezen voor een WOORD- EN GEBEDSVIERING.
Hierin kan de kerk tegemoet komen aan de wens,
eerbied en respect voor de overledene die vanuit
de traditie wel kerkbetrokken was.
Het grote verschil met een Eucharistieviering is dat
er geen Eucharistisch gebed gebeden wordt en dus
ook geen communie wordt uitgereikt.
Deze viering bestaat uit openingswoord, gebed,
lezingen, voorbeden en daarna de laatste
aanbeveling of absoute.
Samen met de priester wordt er gekeken naar een
persoonlijke invulling van deze afscheidsviering, die
qua opbouw veel weg heeft van een avondwake.
De geloofsgemeenschap en haar kerkgebouw
bieden u een mooie, gelovige en warme omgeving
om uw dierbare te gedenken en te begeleiden op
zijn of haar laatste levensreis.

Wil je de Cluster-nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.
Meld je dan aan op: nicolaasparochie@kpnmail.nl
o.v.v. naam–mailadres-woonplaats
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Crematorium-viering
In de tegenwoordige situatie wordt steeds vaker
voor een crematie gekozen in plaats van een
begrafenis op het kerkhof. Dit betekent echter niet
dat de uitvaartviering niet door de priester verzorgd
kan worden. Bij de uitvaartviering in een
crematorium kan de familie kiezen voor een viering
die door de priester wordt verzorgd. In overleg met
de familie kan dan gekozen worden voor teksten en
muziek voor de afscheidsviering. De priester zal
normaliter daarbij de absoute verzorgen.
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Overige informatie
Voor elke overledene worden standaard 4 misintenties
aangeboden, gelezen binnen één jaar. Deze worden
bekostigd uit de kerkcollecte-opbrengst tijdens de
uitvaart/avondwake. De resterende kosten van de kerkcollecte is voor de parochie.
Actuele tarieven voor missen en begraafplaats kunt u
vinden op de website en in de parochiegids. De kosten
voor begrafenismissen zijn afhankelijk van de
gezinsbijdrage. Bij een bijdrage van minimaal € 100
gedurende 4 jaar zijn er geen kosten voor de uitvaartmis,
avondwake/ -mis, woord- en gebedsdienst en begeleiding
crematorium.
De kosten voor 6-wekendienst en jaardienst worden apart
in rekening gebracht.
In cluster Tabor is een rouwverwerkingsgroep welke u
kan ondersteunen. Voor contactadressen zie elders in
deze nieuwsbrief of zie de website van Cluster Tabor.

Ziekenzalving
In de huidige situatie is het niet meer van
zelfsprekend dat uw priester op de hoogte is als
iemand ernstig ziek is. Wilt u daarom zelf tijdig uw
parochiepriester hier van op de hoogte brengen,
zodat hij de zieke kan bezoeken, begeleiden en
eventueel de ziekencommunie kan brengen! Dan
kan ook op tijd gekeken worden of een ernstig zieke
graag de ziekenzalving zou willen ontvangen. Nu is
het nog vaak zo dat hiermee gewacht wordt tot op
het laatste moment, blijkbaar, omdat bij velen de
gedachte leeft, dat dit sacrament alleen voor
stervende is bedoeld. Dit sacrament is in het
wezenlijke geen sacrament voor de overledene,
maar voor een ernstig zieke en stervende.
In de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en de hospice
zijn geen priesters meer werkzaam. Wel is er een
pastoraal team. Ze kunnen de situatie samen met de
familie goed inschatten en adviseren dat u op tijd
contact neemt met uw eigen parochiepriester. Deze
dienst geestelijken kunnen met u bidden en met u
praten. Zij kunnen echter niet het sacrament van de
ziekenzalving toedienen. Deze verantwoordelijke
zorg is voorbehouden aan de priester. Wacht
daarom niet te lang maar neem tijdig contact op.

Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor
de overledene van het afgelopen jaar.
Er is de mogelijkheid dat de priester de overledene
begeleidt naar het crematorium.
Telefoonnummers parochie: zie nieuwsbrieven/website
Voor informatie over begraafplaatsen en Begraafplaatsreglementen zie de website.
Gedachtenisprentjes worden door de uitvaartverzorger
geregeld.
Voor de overledene wordt een gedachteniskruisje gemaakt
dat een jaar in de kerk aanwezig zal blijven. Bij de eerste
jaardienst wordt veelal dit kruisje aan de familie
uitgereikt.
Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het
kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Bij slecht weer
is deze in de kerk.

Kijk voor actuele informatie:
In de parochiegids of
op www.clustertabor.nl
Of informeer op het parochiebureau

