Iemand van wie u houdt, sterft …

Ieder mens krijgt in zijn leven met de dood te
maken. Wanneer een dierbare sterft,komen er
veel vragen op u af. Om u te helpen bij deze
ingrijpende gebeurtenis in uw leven hebben wij
in deze folder een aantal veel voorkomende
vragen op een rijtje gezet. Ze kunnen u helpen
alvast over de uitvaart na te denken en voor te
bereiden.
Waarom een katholieke uitvaart?
Sterven en dood horen bij het menselijk leven,
maar brengen vaak gevoelens van verzet,
verslagenheid en verdriet te weeg. De bijbel
roept mensen op om onder alle omstandigheden
zorg aan de dood en de uitvaart te besteden. Dat
is ook de reden dat de geloofsgemeenschap een
uitvaart ziet als een dienst aan de naaste.
Bij een christelijke / katholieke uitvaart wordt het
leven van de overledene, en het verdriet om het
gemis, in het grote verband van Gods liefde voor
alle mensen geplaatst. In een katholieke
uitvaartviering spreken we dankbaarheid voor
het leven en hoop op het eeuwig leven uit. We
vertrouwen de overledene en onszelf toe aan de
liefdevolle zorg van God. Wij brengen onze
dierbare tot aan de uiterste grens van het leven,
waar wij hem of haar overgeven in de handen
van God, in afwachting van de verrijzenis, waar
we door het voorbeeld van Jezus Christus, in
geloven.

Een deel van de volgende tekst in deze folder is
overgenomen van het blad “Licht aan de horizon: over
leven na de dood’ , uitg. Halewijn, 2006

Veel gestelde vragen
bij een overlijden en katholieke uitvaart

Uw dierbare is overleden, met wie neemt u
contact op?
U neemt contact op met een begrafenisondernemer en vermeldt duidelijk dat u een kerkelijke
uitvaart wilt regelen.
De rouwkaart kunt u laten drukken nadat u van
het secretariaat of de contactpersoon van de
kerk een bevestiging heeft ontvangen over de
dag en het tijdstip van de uitvaart. De pastor of
lid van de werkgroep die in de uitvaart zal
voorgaan maakt een afspraak met u om de
uitvaart voor te bereiden.
Is de uitvaart altijd een eucharistieviering?
De uitvaartliturgie is een eigensoortige liturgie
met gebeden, lezingen uit de bijbel en afscheidsteksten. De uitvaartliturgie kan deel uitmaken
van een eucharistieviering, maar dat is niet
noodzakelijk. Er kan ook worden gekozen voor
een woord- en gebedsdienst of een woord- en
communieviering. De keuze voor de liturgievorm
wordt mede bepaald door de beschikbaarheid
van voorgangers.
Wie gaat er voor in de uitvaartviering?
Als het een eucharistieviering is, gaat een
priester voor. Als het gaat om een uitvaart
zonder eucharistie kan de priester, diaken,
pastoraal werker of lid van de werkgroep tijdens
de plechtigheid voorgaan.
Hoe verloopt de uitvaart en wat kunt u zelf voorbereiden?
De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen
opbouw en biedt daardoor troost en hoop.
Daarbinnen kunt u persoonlijke elementen
toevoegen. U kunt ook familie of vrienden vragen
om teksten te lezen.

Voor welke muziek wordt in de uitvaartliturgie
gekozen?
Vaak is er een koor dat geschikte liederen met
veel inzet brengt. Er is een grote keuze uit
religieuze muziek. Dat kan koormuziek en/of
instrumentale muziek zijn. Met speciale
persoonlijke wensen wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.
Wat is een gedachtenisprentje en wanneer wordt
het uitgedeeld?
Op veel plekken is het gebruikelijk dat de familie
voor de overledene een gedachtenisprentje
maakt. De begrafenisondernemer heeft meestal
enkele voorbeelden. Het prentje is een mooie
kans om nog een boodschap over de overledene
mee te geven. De familie kan het zelf schrijven of
een tekst uitzoeken. Het gedachtenisprentje
wordt vaak uitgedeeld tijdens de uitvaartliturgie,
maar kan ook later worden verstuurd aan
degenen die aanwezig waren.
Zijn er op de begraafplaats speciale rituelen?
Als de voorganger meegaat naar de
begraafplaats zijn de rituelen gericht op het
definitieve afscheid nemen van de overledene.
Na inleidende woorden door de voorganger
worden de kist en het graf met wijwater
besprenkeld en eventueel bewierookt. Na een
laatste gebed kunnen de aanwezigen persoonlijk
bij het graf een laatste teken van afscheid
brengen.
Kan een katholieke uitvaart ook plaatsvinden in
het crematorium of aula van de begraafplaats?
Bij
uitzondering
is
het
mogelijk
een
gebedsviering in de aula te houden die geleid
wordt door een pastor of een lid van de
werkgroep van de parochie. Ook in deze viering
kunt u persoonlijke elementen brengen. en is
muzikale ondersteuning door een koor mogelijk.

Kun je in een andere kerk dan je eigen parochiekerk terecht voor de uitvaartliturgie?
In principe vindt de uitvaartliturgie plaats in de
eigen geloofsgemeenschap. Met medeweten van
de pastor is het in uitzonderingsgevallen mogelijk
om een andere locatie te kiezen.
Wat kost een katholieke uitvaart?
De parochie hanteert standaard tarieven. Deze
zijn op de parochiewebsite te vinden. Deze
tarieven worden door de begrafenisondernemer
bij u in rekening gebracht. De begrafenisondernemer rekent af met de parochie.
Wat kan de parochie na de uitvaart voor mij
betekenen?
Voor de overledene zal nog enige tijd na de
uitvaart tijdens de vieringen van de eigen
geloofsgemeenschap worden gebeden. U kunt
ook zelf gebedsintenties voor uw dierbare bij het
betreffende secretariaat opgeven. Wanneer u
bezoek vanuit de geloofsgemeenschap wenst,
kunt u dat na de uitvaart aangeven aan het
secretariaat of uw pastor. Zij kunnen u ook
informeren over rouwverwerkingsgroepen. In het
eerste najaar na het overlijden ontvangt u van de
geloofsgemeenschap een uitnodiging voor de
Allerzielenviering (2 november). Tijdens deze
viering worden alle overledenen herdacht.
Moet ik alles van tevoren al regelen?
Het is verstandig om vooraf met uw dierbare over
de wensen rondom zijn/haar uitvaart te spreken.
Maar lang niet altijd is dat mogelijk en niet alles
hoeft vooraf vastgelegd te worden. Heeft u nog
vragen, maak gerust een afspraak met de pastor
van uw geloofsgemeenschap.

Sint Ursula parochie Delft
Adressen en telefoonnummers
van de geloofsgemeenschappen:
(U kunt op alle uren bellen. Op het antwoordapparaat staat
een doorverwijsnummer in geval van nood en overlijden)

Een katholieke uitvaart
Gelovig afscheid nemen

Sint Adelbertkerk
Secretariaat: 015-2560939
Adres kerkgebouw:
2624 MV Delft

Minervaweg 7

H.H. Francis en Clarakerk
Secretariaat: 015-2151050
Adres kerkgebouw:
2613 SE Delft

Raamstraat 78

Maria van Jessekerk
Secretariaat: 015-52126170
Adres Kerkgebouw: Burgwal 20
2611 GJ Delft
Sacramentskerk
Secretariaat: 015-2568661
Adres kerkgebouw:
2628 GH Delft
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Parochiewebsite
Parochiewebsite:

www.rkdelft.nl

Sint Ursula parochie Delft
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