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LIEFDEVOLLE ZORG VOOR DE OVERLEDENEN 
 
Een belangrijke dienst die wij als parochiegemeenschap 
bewijzen aan de mensen die bij onze gemeenschap horen, is 
het verzorgen van goede en liefdevolle uitvaarten. Iedereen die 
het overlijden van een dierbare heeft meegemaakt, weet uit 
eigen ervaring hoe belangrijk het is om op een goede manier 
afscheid te nemen. Bij het lichaam van onze dierbare voelen we 
ons verbonden met hem of haar en dragen hem of haar over in 
de handen van onze God en Schepper. We doen dit in 
verbondenheid met onze familie en vrienden, en eigenlijk in 
verbondenheid met de hele parochiegemeenschap. 
 
Voorgangers, koren, kosters, vele vrijwilligers doen hun best om 
de uitvaart in onze parochie tot een gebeurtenis te maken waar 
de nabestaanden achteraf met dankbaarheid op terugkijken en 
waar ze dikwijls nog steun en troost in vinden op moeilijke 
momenten. We leven in een tijd waarin mensen vragen om 
persoonlijke aandacht, ook bij uitvaarten. Dat is begrijpelijk en 
goed. Maar een kerkelijke uitvaart heeft wel een eigen karakter. 
 
We kennen in onze parochie drie vormen van de uitvaartdienst: 
de gebedsviering, de eucharistieviering en de communieviering.  
 
 
Gebedsviering 
Een uitvaartdienst in onze parochie is in principe een 
gebedsviering. Dit is een volwaardige rooms-katholieke 
uitvaartdienst, met alle riten en zegeningen die daarbij horen, 
maar zonder Communie. 
In deze viering is er naast de kerkelijke rituelen, de 
Bijbellezingen, de preek en de gebeden ruimte voor eigen 
inbreng van de nabestaanden in de vorm van 
herinneringswoorden en zelfgekozen gedichten en teksten. 

 
 
 

 



Eucharistieviering 
Voor al onze overledenen wordt gebeden in onze eucharistie-
vieringen op zondag en zaterdagavond. Als de overledene zelf 
heeft geleefd vanuit de deelname aan de eucharistie en als ook 
de nabestaanden voor het merendeel regelmatig deelnemen 
aan de viering van de eucharistie, is het mogelijk en zinvol ook 
in de uitvaartdienst de eucharistie te vieren. Dit is natuurlijk 
alleen mogelijk als er een priester beschikbaar is.  
In een uitvaartdienst met eucharistie is de ruimte voor een eigen 
inbreng van de nabestaanden kleiner dan in een gebedsviering, 
omdat de viering van de eucharistie een groot deel van de 
beschikbare tijd inneemt. 
 
Communieviering 
Als er op grond van verbondenheid met de eucharistie van de 
overledene en de nabestaanden een uitvaart met eucharistie 
zou kunnen plaatsvinden, maar er geen priester gevonden kan 
worden om daarin voor te gaan, is het bij uitzondering mogelijk 
een uitvaartdienst met communieviering te houden. In deze 
dienst reikt de voorganger (diaken, pastoraal werker of 
gebedsleider) de H. Communie uit die eerder in een 
eucharistieviering is geconsacreerd. Ook in een uitvaart met 
communieviering is de ruimte voor de eigen inbreng van de 
nabestaanden kleiner dan in een gebedsviering. 
 
Levende muziek 
Een uitvaart vanuit de kerk heeft natuurlijk een kerkelijk 
karakter, ze is een viering van de Kerk. In een dergelijke uitvaart 
is er in principe geen plaats voor muziek van c.d.’s. De aard van 
de plechtigheid vraagt om zang, met begeleiding van orgel of 
andere instrumenten. Liederen met een christelijk-religieus 
karakter verdienen de voorkeur, maar ook instrumentale muziek 
kan een plaats krijgen. 
  
  



Enkele aandachtspunten die belangrijk zijn bij het regelen 
van een kerkelijke uitvaart: 
 

1. Neemt u na het overlijden van een dierbare eerst 
contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze. 
Hij zal de contactpersoon van uw parochiekerk 
benaderen om een voorganger te regelen en een tijd 
voor de uitvaart af te spreken. 
 

2. Pas nadat dag en tijdstip van de uitvaart in de 
betreffende kerk vanuit de parochie bevestigd zijn, 
kunnen deze gegevens op de rouwkaart afgedrukt 
worden. 
 

3. Een priester, diaken of pastoraal werker van buiten 
onze parochie kan alleen met toestemming van ons 
eigen pastoraal team een uitvaart leiden in één van 
onze kerken. 
 

4. Alleen om speciale redenen zullen de voorgangers van 
onze parochie een uitvaart leiden die niet plaatsvindt in 
één van onze eigen kerken, maar dat wil niet zeggen 
dat het uitgesloten is. 
 

5. Een teraardebestelling op één van onze begraaf-
plaatsen wordt altijd begeleid door een kerkelijk ritueel 
waarin gebeden wordt, ook als er geen dienst in de kerk 
aan vooraf is gegaan. 
 

6. In principe gaat de voorganger na de uitvaartdienst in 
de kerk niet mee naar een begraafplaats buiten het 
gebied van onze parochie of naar een crematorium. 

 

Website: www.parochie-augustinus.nl 


