ALS KATHOLIEKEN
AFSCHEID NEMEN…

INFORMATIE OVER DE
KERKELIJKE UITVAART

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIES
Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Driehuis,
Haarlem Centrum, Haarlem-Noord, Haarlem
Schalkwijk, Heemstede, Overveen, SantpoortNoord, Vogelenzang, IJmuiden, Zandvoort

EN HET EEUWIG LEVEN…
Elke zondag wordt het geloof in het eeuwig leven in de kerk uitgesproken of
gezongen. Het is de laatste regel van het Credo, de geloofsbelijdenis. Het is ook
het geloof waarmee de Kerk het mysterie van het leven en de dood wil omringen,
zeker ook bij het afscheid nemen van degenen die ons zo dierbaar zijn.

OVER EEN KERKELIJKE UITVAART
Het sterven van een geliefd mens is wel de meest ingrijpende gebeurtenis die
iemand kan overkomen. Soms gaat er een lange periode van ziekzijn aan
vooraf, soms moet je elkaar zo onverwacht loslaten. Daarop volgt een zware
periode van afscheid en gemis, die vaak tot grote vragen leidt bij hen die
achterblijven. De Kerk wil er zeker ook op die zo ingrijpende momenten van
het leven, vanuit haar geloof, voor mensen zijn.

WEL OF NIET EEN KERKELIJKE UITVAART
Wel of niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart? Bij veel katholieken was die
vraag tot voor kort nauwelijks aan de orde. Als vanzelfsprekend vond men de
weg naar de kerk. Wat dit betreft, is er veel veranderd. Die vanzelfsprekendheid, alsook de vertrouwelijkheid met de kerkelijke gebruiken, neemt af. In
deze kleine brochure belichten we graag wat u van de kerk mag verwachten.

ZIEK BEN JE NOOIT ALLEEN
De zorg voor de zieken bestaat uit belangstelling en medeleven. Ook de Kerk
probeert daarin een steun te zijn voor allen die zich met haar verbonden
weten. Toch gebeurt het wel, dat mensen die in de kerk actief zijn, pas horen
van een langer voortschrijdend ziekteproces als de uitvaart geregeld moet
gaan worden. Dat is jammer, want ook diegenen die actief zijn in het pastoraat,
willen van harte een steun zijn voor hen die ervaren dat hun gezondheid
verzwakt.
Diegenen die daarvoor in de parochie aangesteld zijn kunnen bijvoorbeeld, zo
gewenst, de Heilige Communie brengen. In de ontmoetingen met een priester
kan het Sacrament van de Zieken ontvangen worden. Een Sacrament dat
gericht is op herstel en dat geestelijk sterkt om het ziekzijn ook te kunnen
dragen.

Dit heilige Sacrament van de Zieken kan gewoon thuis ontvangen worden. Om
de kracht van dit Sacrament tijdens een ziekteproces te ervaren is het
belangrijk niet tot het laatste moment te wachten, maar tijdig contact te
leggen met de parochie. De priesters van de regio kiezen dan graag een dag en
tijdstip voor de toediening, zodat, zo gewenst, ook familieleden, vrienden en
bekenden daarbij aanwezig kunnen zijn.

RUSTIG EN WAARDIG AFSCHEID NEMEN
Ook als het overlijden van een dierbare zich onvermijdelijk aandient, willen de
pastores van harte steun verlenen in het verdrietig proces van afscheid nemen.
Liefdevolle aandacht, een hartelijk gebed, een zegenende hand op het hoofd
van een dierbare brengen troost en verlichting.
Als een dierbare van deze wereld heengaat, is het verdriet groot. Er komt dan
van het ene op het andere moment heel veel op de nabestaanden af. Om op
een rustige en waardige wijze afscheid te nemen is het niet onbelangrijk
tevoren zaken te regelen.

HET AANBOD VAN DE KERK
Om in alle rust te kunnen toeleven naar de dag van het afscheid, is het daarom
goed al tevoren na te denken over de vorm en de plaats.
Het is mooi en passend om het heilige mysterie van het leven, dat we eens van
God ontvangen hebben, weer aan Hem terug te geven op de plaats waar we
Hem met onze geloofsgemeenschappen dienen en eren, de kerk. Vanuit de
rijkdom van haar Traditie heeft de Kerk daarvoor heilige rituelen, gebeden en
gezangen die door de eeuwen heen gegroeid zijn. Rituelen die ons geloof
ondersteunen en de hoop op het eeuwig leven versterken.
Om evenwel een waardig afscheid te verzorgen en om de sfeer van het heilige
in de kerk te waarborgen, ook voor de komende generaties, is de kerk hierin
gebonden aan haar eigenheid. Omdat de wensen tegenwoordig heel divers
zijn, is het verstandig al voordat een overlijden zich aandient contact te leggen
met een priester, juist omdat niet altijd alle wensen vervuld kunnen worden.
Wat de mogelijkheden van de Kerk zijn, vindt u in een overzicht op de volgende
bladzijde.

DE LITURGIE VAN EEN UITVAART
Bij gelegenheid van een uitvaart wordt in principe gekozen voor een viering van
Woord en Gebed met onderstaande opbouw. Als een priester de uitvaart verzorgt,
kan met hem worden besproken of de Heilige Eucharistie inpasbaar is in de situatie.
Mogelijkheden voor eigen inbreng zijn aangegeven met bruine tekst.
 Intredeceremonie met koorbegeleiding
• Woord van welkom
 Lichtritus met koorbegeleiding
 Eigen inbreng: In Memoriam / Dankwoord (max. 5 minuten)
 Opening van de Woord- en Gebedsdienst
• Opening in het teken van het kruis
• Inleiding op de schuldbelijdenis en Kyrie / Heer ontferm u
• Openingsgebed
 Woorddienst
• Eerste lezing uit de Heilige Schrift
• Tussenzang door het koor
• Evangelie
• Overweging
• Voorbeden
• Onze Vader
• Slotgebed
 Kruisje wegbrengen met koorbegeleiding
 Eigen inbreng: In Memoriam / Dankwoord (max. 5 minuten)
 Absoute met koorbegeleiding
 Uitdragen van het lichaam met koorbegeleiding
In principe zingt het parochiekoor. In overleg met de dienstdoende priester of diaken
worden lezingen gekozen en gezangen in het Latijn of Nederlands. Beeldpresentaties
zijn niet mogelijk. Wat betreft CD-muziek kan, behalve in de St. Josephkerk (Haarlem)
en de St.-Bavo Kathedraal, als onderdeel van de intredeceremonie één stuk ten gehore
worden gebracht, mits dit klassieke muziek is uit onze Katholieke Traditie.

