
 

 

 

 

 

 

 

 
Gent, 12 december 2014 

 
 

Aan de uitvaartverzorgers in het bisdom Gent 
 

Betreft: Informatie over Kerkelijke zorg bij sterven, uitvaart en rouw 

Beste, 

Te midden van een sterk evoluerend en breder wordend landschap van rouwzorg, wil de Kerk met haar eigen 

aanbod zowel recht doen aan de pluraliteit in onze samenleving als aan de eigenheid van de kerkelijke zorg bij 

sterven, uitvaart en rouw. Met dit schrijven willen we u daarover informeren en u zo helpen antwoorden te 

formuleren op vragen van nabestaanden over een kerkelijke uitvaart.  

Kerkelijke uitvaart in de parochiekerk 

Mensen die een kerkelijke uitvaartliturgie wensen zijn welkom in de parochiekerken, die plaatsen zijn waar de 

gelovige gemeenschap thuis is, en die precies met het oog op de viering van de liturgie werden opgericht. De 

uitvaartliturgie kan, na een gesprek tussen de familie en de parochie, de vorm aannemen van een verzorgde 

woord- en gebedsdienst of van een eucharistieviering.  

Families die een katholieke uitvaartliturgie wensen richten zich dus best tot de parochie. Daar wil de 

kerkgemeenschap de tijd nemen om hen te beluisteren in hun verdriet en hun een boodschap van troost en 

hoop brengen, in concrete menselijke nabijheid en in een verzorgde, biddende liturgie.  

Het bisdom Gent zal hierover de informatiekaart ’Een woord over kerkelijke uitvaarten’ verspreiden. We 

nodigen u uit deze informatiekaart gratis te bestellen via: secretariaat.bisdom.gent@kerknet.be. 

Aanwezigheid crematoria 

In een beleidstekst van februari 2013 besloten de Vlaamse bisschoppen om vanaf 1 januari 2015 de 

‘christelijke afscheidsplechtigheden geleid door gemandateerden van het bisdom’ in de crematoria stop te 

zetten.  

Families die in een crematorium toch een laatste gebed willen voorzien bij het stoffelijk overschot van de 

overledene, kunnen daarvoor in de toekomst een beroep doen op de katholieke Kerk. Het gaat niet langer om 

een volledige afscheidsplechtigheid, maar om een kort gebed, dat te vergelijken is met het gebed dat op het 

kerkhof plaats kan hebben. Zo’n gebed wordt verzorgd door een gebedsleider, daartoe gemandateerd door 

het bisdom. Dit gebed vindt plaats op het einde van de burgerlijke afscheidsplechtigheid, ofwel afzonderlijk 

vóór de crematie.  

Mevrouw, mijnheer, wilt u de aanvraag voor dit kort gebed via het crematorium doorgeven aan de 

gemandateerde gebedsleider? Dank bij voorbaat. 

Tot slot 

Als Kerk willen we in sterven en verdriet een teken zijn van de zorgzaamheid van Christus, van de aandacht van 

de kerkgemeenschap en van de christelijke hoop op de verrijzenis. Koen Vlaeminck beantwoordt graag uw 

verdere vragen (mail: koen.vlaeminck@kerknet.be, telefoon: 09 225 16 26). 

We willen u tot slot uitdrukkelijk danken voor uw inzet om rouwenden nabij te zijn. 

Vriendelijke groeten, 

 

 

+ Luc Van Looy 

bisschop van Gent 


