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Beste uitvaartverzorgers,
Om uitvaarten voor de familie van een overledene zo goed mogelijk te laten verlopen is enige
afstemming tussen de uitvaartverzorger en de parochie van groot belang. Namens het
pastorale team van de r.k. parochies van de Bommelerwaard ontvangt u dit schrijven.
Sommige zaken in deze brief zijn u al bekend, maar worden volledigheidshalve nogmaals
vermeld. De brief bevat vooral die punten waarover misverstanden zouden kunnen ontstaan.
Hoewel u zich niet met de vorm en de inhoud van de vieringen bezighoudt, is het wel goed
dat u de familie in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte kunt brengen van wat er wel
en niet mogelijk is.
Een uitvaart dient afgesproken te worden met het secretariaat van de Pastorale Eenheid
Bommelerwaard (tel. 0418-632 504). Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 21.30
uur. Door de secretaresse wordt er vervolgens een voorganger gezocht; er kán een voorkeur
worden aangegeven voor een van de eigen pastores, maar niet altijd kan aan de wens worden
voldaan (bijv. vanwege vakantie of een drukke agenda). U kunt de familie wijzen op de
mogelijkheid te kiezen voor een woord- en gebedsdienst óf een eucharistieviering. Wanneer
de voorganger geen priester is, wordt in de regel een woord- en communiedienst gehouden.
Als de familie een andere pastor wil dan een lid van het team – bijvoorbeeld iemand uit de
familiekring - moet de pastoor persoonlijk hiervoor toestemming worden gevraagd.
Uitvaartdiensten worden gehouden in de eigen parochiekerken van de pastorale eenheid.
Ook is het mogelijk een uitvaart te houden in de kapel van het Zonnelied te Ammerzoden
(voor oud-bewoners). U dient er rekening mee te houden dat de capaciteit hiervan max. 75
personen is. In de andere zorgcentra worden door ons geen uitvaarten verzorgd. Pastores van
de parochie zijn ook bereid een kerkelijke crematiedienst te verzorgen in de crematoria te
Nieuwkuijk en Rosmalen (alleen in de vorm van een woord- en gebedsdienst), maar niet in
uitvaartcentra. Na afloop van een uitvaart in de parochie gaat de pastor niet per se mee naar
het crematorium, uiteraard wel naar de (parochiële) begraafplaats.
Op de vooravond van een uitvaart is er een avondwake mogelijk met uitzondering van
zondag. In het laatste geval kan de overledene in de zondagsdienst worden herdacht.
Avondwakes worden in de parochiekerk gehouden. Ook in de zorgcentra kunnen avondwakes
gehouden worden, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Bloemen, foto’s, kaarsjes en persoonlijke symbolen kunnen een plaats krijgen in de kerk, niet
op het altaar, maar op de kist of op een tafeltje dat vóór het altaar wordt opgesteld.
De collecte, die zowel in de uitvaartplechtigheid als in de avondwake wordt gehouden, is
altijd voor de parochie bestemd. Het is eventueel wel mogelijk om collectebussen voor een
goed doel achter in de kerk te plaatsen, mits de doelstelling ervan aan de christelijke
levensvisie beantwoordt. De pastor moet hiervoor toestemming verlenen. De parochie neemt
geen verantwoording voor de collectebussen.

In de regel zingt het eigen (dames)koor. Tijdens een eucharistieviering of woord- en
communiedienst kunnen er max. 2 liederen van CD ten gehore worden gebracht (bij voorkeur
aan het einde van de viering). Andere levende muziek is bij uitzondering mogelijk in overleg
met de pastor. Wil men meer muziek via CD, dan komt er geen koor en heeft de uitvaart de
vorm van een woord- en gebedsviering. De muziek dient steeds ter goedkeuring aan de
voorganger te worden voorgelegd.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kan een uitvaart alleen in de vorm van
een woord- en gebedsdienst plaatsvinden.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben en vertrouwend op een goede samenwerking,
pastoor-deken dr. R. van den Hout
Zie verder: Kiezen voor een kerkelijke uitvaart. Een praktische brochure voor katholieken die
kiezen voor een kerkelijke uitvaart, bisdom ’s-Hertogenbosch 2003

