
Begraven of verassen?

De keuze tussen begraven of verassen ligt bij
de familie.
Vanuit kerkelijk standpunt zijn beide mogelijk. 
Indien de crematie vóór de kerkdienst
gebeurt, is de urne in de kerk aanwezig.

Afscheid op het kerkhof:

Wanneer het afscheid op het kerkhof aansluit
op de viering, zal de voorganger een kort
gebed uitspreken.

Praktisch:

Voor een uitvaartliturgie geldt in alle kerken
hetzelfde tarief: 300 Euro.
Deze bijdrage wordt verrekend in de factuur
van de bagrafenisondernemer.

Rouwbezoek:

Het verwerken van het verlies van een
dierbare, en de leegte die ermee gepaard
gaat, is vaak een lang proces. In onze
kerkgemeenschap hebben zich enkele mensen
beschikbaar gesteld om de nabestaanden in 
dit rouwproces bij te staan.

Voor meer info: contacteer uw
parochieverantwoordelijke

Parochies Beerse
Contacten:

Beerse Den  Hout
O.L.V. van Altijddurende Bijstand
014/61.52.27 – 014/61.35.28

Vlimmeren
Sint Quirinus
03/312.14.74 – 03/312.23.88

Beerse Centrum
Sint Lambertus
014/61.36.81 – 014/61.89.80

Rouwbegeleiding voor jongeren:
www.ijd.be

Parochie 

Sint Lambertus, 

Beerse 

Uitvaarten

Informatiefolder

Iemand die ons nabij was, 
is overleden.
Het is goed om even stil te 
staan, tijd vrij te maken 
om te rouwen.

Velen verlangen  om dit 
levensmoment gelovig te 
duiden.

Daarom bieden onze 
parochies een kerkelijke 
uitvaart aan. 
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Als christenen vertouwen we de overledene
aan God toe.
We geven uitdrukking aan ons geloof in de 
verrijzenis en aan onze genegenheid voor
de overledene.

In de mate van het mogelijke
houden we graag rekening
met de wensen van de familie en van de 
overledene.
Deze kunnen met de voorganger
besproken worden.

Als je afscheid neemt van familie of 
dierbare in het rusthuis…
Ook dan kan je vrij kiezen uit een
eucharistieviering of een gebedsdienst.
Spreek dit af met de plaatselijke pastor van 
het rusthuis indien beschikbaar. Anders 
neem je rechtstreeks contact op met de 
parochie verantwoordelijke

Eerste contacten

Meestal neemt de familie eerst contact met 
een begrafenisondernemer voor de 
praktische afspraken van dag en uur van 
de uitvaart.
Het bezoek vanuit de kerkgemeenschap is 
de uitdrukking van ons meeleven en onze
zorg voor de familie.
Bij dit contact worden ook de  concrete 
afspraken gemaakt in verband met de 
kerkelijke uitvaart.

Gedachtenisprentje

Bij het opstellen van het 
gedachtenisprentje kan de 
begrafenisondernemer je helpen om
hiervan een persoonlijke herinnering aan
de overledene te maken.
Dit prentje wordt uitgedeeld tijdens de 
offergang van de uitvaartliturgie.

Het overlijdensbericht

De familie kan zelf zorgen voor het 
opstellen van het overlijdensbericht.
De begrafenisondernemer beschikt over 
teksten die daarbij tot hulp kunnen zijn.
Als we spreken over ‘uitvaartliturgie’ 
bedoelen we een kerkelijke uitvaart.
Het vermelden van de ziekenzalving dient
enkel te gebeuren wanneer ze
daadwerkelijk heeft plaatsgehad.
‘Begeleidt door de gebeden van de kerk’ 
kan daarentegen steeds opgenomen
worden.

Avondlijke Gebedsdienst

Indien de familie dit wenst, kan een
gebedsdienst gehouden worden op de 
avond voor de eigenlijke uitvaartliturgie.
Deze afspraak wordt gemaakt tijdens de 
eerste contacten. 
Een avondlijke gebedsdienst wordt
afgesproken met en voorgegaan door een
gebedsleid(st)er.

De uitvaartliturgie

Gewoonlijk vindt de uitvaartliturgie plaats
in de parochiekerk van de overledene.

Er is een verscheidenheid in geloof – en 
kerkbeleving. Daarom bieden wij voor de 
uitvaartliturgie twee mogelijkheden aan:

Een eucharistieviering
of

Een gebedsviering

In overleg met de voorganger kan je als
familie kiezen voor één van beide vormen.
Beide vinden plaats in de kerk en worden
met evenveel zorg voorbereid.

Vóór de dienst kan men als de familie dit
wenst, de overledene groeten in de kerk.

De  uitvaartliturgie is geen zaak van de 
voorganger alleen.
Familie en vrienden kunnen desgewenst
teksten kiezen en voorlezen, de voorbeden
uitspreken of een persoonlijk woordje
doen. 
Dit is steeds in overleg met de voorganger.



Als je afscheid neemt van familie of 
dierbare in het rusthuis…
Ook dan kan je vrij kiezen uit een
eucharistieviering of een gebedsdienst.  
Beiden duren even lang en zijn even mooi. 
Ook de prijs is hetzelfde. Toch zijn er
enkele verschillen:

Eucharistie:
• Kan doorgaan in de kerk of het 

rusthuis.
• Een priester gaat voor in de viering
• Er zijn de vast gebeden die eigen zijn

aan de eucharistie
• Er kan iets: lezing of getuigenis kan

door familie of vrienden voorgelezen
worden.

• Men kan kiezen voor zang met orgel of 
voor eigen zinvolle muziek.

• Het ‘Groot dankgebed’ met de 
consecratie van de hosties is een eigen
en niet weg te laten gebeurtenis in 
deze viering.

• Er is altijd een communie-uitreiking.
• De viering wordt op voorhand

besproken met de pastoor/voorganger.



Gebedsviering:
• Kan doorgaan in de kerk of het 

rusthuis.
• Een gebedsleid(st)er gaat voor in de 

viering
• Er is meer ruimte voor symbolen, bv. 

kaarsen aansteken,, tekeningen,   
teksten en muziek.

• Er kan iets: lezing of getuigenis kan
door familie of vrienden voorgelezen
worden.

• Men kan kiezen voor zang met orgel of 
voor eigen zinvolle muziek.

• Er is de keuze uit een viering met of 
zonder communie-uitreiking. Indien
voor communie wordt gekozen, 
worden er hosties genomen die in een
eerdere eucharistie geconsacreerd
werden.

• De viering wordt op voorhand
besproken met de gebedsleid(st)er.

De keuze wordt doorgegeven aan de 
begrafenisondernemer. Hij doet dan het 
nodige.


