
 
 
 
Procedure bij (naderend levenseinde en) uitvaart. 
 
Uitgangspunten 
 
We kennen twee uitgangspunten voorafgaand aan een uitvaart. 
 

1. Onze pastores of iemand van de uitvaartgroep zijn betrokken geweest bij de 
stervensbegeleiding. In deze fase is met de zieke en de familie afgesproken 
hoe de uitvaart ingevuld zal worden. 

2. in geval van overlijden is geen contact geweest met iemand van de parochie. 
In veel  van die gevallen neemt de uitvaartondernemer contact op met het 
secretariaat en zal de uitvaart worden uitgevoerd in overleg met de familie. 

 
Invulling 
De uitvaart wordt uitgevoerd in overeenstemming met onze katholieke 
levensovertuiging. Dat betekent dat een uitvaart is voorzien van de kerkelijke rituelen. 
Als de familie te kennen geeft een geheel eigen invulling aan de viering te geven, dan 
kan dat in overleg met de pastor en kunnen de mogelijkheden verder worden besproken. 
Ook hierbij zullen de r.k. normen en waarden niet uit het oog worden verloren. 
 
Muzikale ondersteuning 
Voor de muzikale begeleiding kan indien gewenst het rouw en trouwkoor worden 
gevraagd te ondersteunen. 
In overleg met de voorganger is andere muzikale ondersteuning uiteraard bespreekbaar. 
 
Boekje 
Er zijn standaardboekjes beschikbaar voor de viering. 
Als de familie te kennen geeft een eigen invulling aan het boekje te willen geven, dan 
kan dat in overleg met de voorganger. 
 
Werkwijze 
In het eerste geval zal de begeleidend pastor, indien beschikbaar, ook de uitvaart doen. 
In het 2e geval hanteren we de volgende wijze van werkwijze: 
 
� De begrafenisondernemer belt het secretariaat   (035 - 5240069) 

Secretariaat noteert naam en toenaam. 
Secretariaat brengt werkgroepen op de hoogte van overlijden. 

� Secretariaat kijkt welke voorganger beschikbaar is.   
� 1e aanspreekpersoon is C. Fabril    (035 – 6943588) 

2e  aanspreekpersoon is C. Lavaleije    (035 – 5383153) 
3e mogelijkheid is iemand van de lekengroep1. Via secr. (035 - 5240069) 
 

                                                
1 Aanvullend: aan de hand van deze procedure zal een werkgroep uitvaarten worden gevraagd. 
Deze werkgroep krijgt de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om leken 
voorganger in een uitvaartviering te laten zijn vanuit onze kerk. 



In uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om een door de overledene 
gewenste “eigen” voorganger mee te nemen. Voorwaarde is dat de uitvaart binnen 
de kaders van de normen en waarden van de RK Kerk wordt uitgevoerd.  

 
Secretariaat regelt de beschikbaarheid van de kerken. 
Vituskerk  beheerder 035 – 5254904, bgg 035 - 5256001 
Thomaskerk  beheerder 035 – 5265703, bgg 035 - 5255253 
 
De beheerders informeren de kosters en koffiegroep. 
 
Secretariaat  informeert koor 
 Thomaskoor 035 - 5258152 
 Vituskoor 035 – 5267139 
 
De kosten voor een uitvaart zijn op te vragen bij h et secretariaat. 
 
De rekening gaat naar de uitvaartverzorger. 
 
 


