Enkele weken na de
uitvaart volgt dan in
de parochiekerk een
bijzondere
eucharistieviering ter
nagedachtenis voor
elke overledene.

Aan de begrafenisondernemers zullen wij
de data, plaats en
uren bezorgen
wanneer deze
gedachtenisvieringen
zullen doorgaan in de
diverse
parochiekerken, zodat
zij die informatie op
de rouwbrief kunnen
vermelden.

KERKELIJKE
UITVAARTEN
De uitvaart-voorgangers
van de parochiekerken zijn :
*voor Blanden:
Hugo Hollé,
tel. 016 402119,
GSM 0476 360899
*voor Haasrode:
Mia Spreuwers-Vandezande,
tel. 016 402096
*voor Oud-Heverlee,
Vaalbeek en Sint-JorisWeert:
Chris Huenaerts,
GSM 0494 699570,
en Rita Ghesquiere,
tel. 016 471377

BINNEN DE PASTORALE
ZONE
“OASE”
OUD-HEVERLEE
(Blanden, Haasrode,
Oud-Heverlee, Vaalbeek en
Sint-Joris-Weert)

UITVAART
Indien de familie wenst dat
er een kerkelijke uitvaart
zal zijn in de parochiekerk
van de pastorale zone OudHeverlee, wordt Chris
Huenaerts verwittigd. Zij
is bereikbaar op het
nummer 0494 699570.
Bij afwezigheid neemt
parochiepriester Stefaan
Callebaut (0476 866499)
deze opdracht waar.

AVONDWAKE

EUCHARISTIE
Het centrale meldpunt neemt
contact met de uitvaartvoorgangers en met priester
Stefaan Callebaut.
De beslissing wordt dan
genomen wie in de dienst zal
voorgaan, en er wordt een
datum vastgelegd. Daarna
zullen er verdere afspraken
gemaakt worden met de familie
voor het rouwgesprek, met de
koster, de koordirigent en de
leden, de lector…

In de parochiezone “OASE” OudHeverlee zullen de uitvaarten
normaliter nog steeds
gebedsdiensten blijven.
Maar indien de overledene of de
familie vanuit hun
geloofsovertuiging een uitvaart
met eucharistie wenselijk
vinden, zal er met het team
en de priester-moderator naar een
mogelijkheid
gezocht worden om aan die wens
te beantwoorden.

Zoals het vroeger de
gewoonte was om de
overledene de avond voor
de uitvaart
in stil gebed reeds te
herdenken, bieden we
graag als uitvaartteam in
samenwerking met de
plaatselijke
geloofsgemeenschap deze
mogelijkheid aan voor hen
die dit wensen.
Het rozenhoedje kan
worden gebeden elke
maandag om 19 uur in
de kapel van O.-L.Vrouw van Steenbergen
(Zoet Water
in Oud-Heverlee).

