
Kerkelijke 
uitvaart 



Een dierbare te verliezen...

Wanneer u afscheid moet nemen van iemand waarvan u houdt, 
breekt er een moeilijke periode aan. Een liefdevol afscheid kan 
helpen om troost te vinden.

Kiezen voor een kerkelijke uitvaart betekent afscheid nemen in 
het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is ge-
trokken, ook door de dood heen bij ons zal zijn. Want Gods liefde 
gaat over alle grenzen heen, ook over de grens van de dood.

“Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen 
in eeuwigheid niet verloren gaan.”

Johannes 10, 28

In deze brochure vindt u informatie over de kerkelijk uitvaart. Het 
is waardevol om, indien mogelijk, het onderwerp bij leven al eens 
te overdenken en bespreken.

Parochie Sint Jan de Doper
Door God en mens bewogen

Bezoek- en postadres
Aalberseplein 2
2805 EG Gouda

Contact
Tel. 0182-513056
parochie@sintjandd.nl
www.sintjandd.nl
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Mogelijkheden voor 
een kerkelijke uitvaart

In de voorbereiding van de uitvaartplechtigheid brengt de voor-
ganger een bezoek aan de nabestaanden om samen de uitvaart 
voor te bereiden. Dat kan een priester, diaken, pastoraal werker of 
gebedsleider zijn. Hij of zij gaat respectvol om met persoonlijke 
wensen voor de uitvaart. Tegelijkertijd zal de voorganger de litur-
gie van de Kerk volgen. Voor een kerkelijke uitvaart is er een aantal 
mogelijkheden, elk met een eigen karakter, passend bij de overle-
dene en de nabestaanden die afscheid nemen.

Op de avond voorafgaand aan de begrafenis of crematie is
er de mogelijkheid voor:

• Gedachtenis-condoleance
• Avondwake

Mogelijkheden voor een kerkelijke uitvaart:
• Viering van Woord en Gebed in de kerk
• Viering van Woord en Gebed in een aula
• Eucharistieviering in de kerk

“Bij een kerkelijke uitvaart

kijken we terug, maar ook vooruit:

we doen recht aan het leven en

sterven van deze mens,

en we bevelen de ziel van de

overledene aan bij de Heer.”

Pastoor Van Klaveren
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Avondwake

Een avondwake is een viering van Woord en Gebed in de kerk op 
de avond voor de begrafenis of crematie. Een gebedsleider leidt 
deze viering. Er is ruimte om stil te staan bij het kostbare leven van 
de overleden persoon, en er is gebed en kerkelijke zang tijdens de 
avondwake.

“We bidden met elkaar voor de zielenrust 
van de overledene in de hoop dat
die een plaatsje in de hemel heeft.”

Gebedsleider Leo van Zoest

Gedachtenis-condoleance

Op de avond voor de begrafenis of crematie is het mogelijk om in 
de kerk een ‘gedachtenis-condoleance’ te houden. Mensen krijgen 
gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene en aan na-
bestaanden hun medeleven tonen. De condoleance kan worden 
verrijkt met een gedachtenismoment: persoonlijke verhalen over 
de overledene.

Bij een gedachtenis-condoleance is er geen liturgie: geen lichtrite, 
brandende kaarsen of zegeningen, gezangen of lezingen. Er zijn 
persoonlijke verhalen, afbeeldingen en misschien ook persoonlijke 
muziek.
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Deze viering past bij u als u kiest voor een volwaardig kerkelij-
ke uitvaart. Het vieren van de Eucharistie en ontvangen van de 
communie is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend. Bij 
een uitvaart is dit ook niet noodzakelijk. De viering van Woord en 
Gebed  wordt als echt katholiek ervaren. 

Viering van Woord en Gebed in de kerk

Een Woord- en Gebedsdienst is een kerkelijke viering met een 
eigen liturgie. Een priester, diaken of pastoraal werker leidt deze 
viering. Er wordt gelezen uit de Bijbel en gebeden dat de ziel van 
de overledene naar de hemel mag gaan en voortleeft bij de Heer. 
Tijdens de viering klinken kerkelijke liederen. De muziek wordt door 
de parochie verzorgd.   Er is plaats voor persoonlijke bijdragen van 
nabestaanden. Denk bijvoorbeeld aan een ‘In Memoriam’ of een 
gedicht.

De viering van Woord en Gebed is een volwaardig kerkelijke uitvaart 
met de gebruikelijke rite van het ‘laatste eerbetoon’ aan het einde 
van de viering: het laatste gebaar waarin de ziel van de overledene 
bij God wordt aanbevolen (zie ook pagina 13).

“Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen. (…)
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.”

Brief van Paulus aan de christenen van Rome 14, 7-8
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Deze wijze van afscheid nemen past bij u wanneer de nabe-
staanden veraf staan van de kerkelijke beleving, maar u wel een 
afscheid wilt waarbij het verrijzenisgeloof ter sprake komt, om-
dat de overledene in dat geloof heeft geleefd.

Viering van Woord en Gebed in een aula

Een viering van Woord en Gebed in de aula van bijvoorbeeld een 
crematorium kan een meer of minder liturgisch karakter hebben. 
De gebedsleider, die de viering leidt, overlegt met de nabestaanden 
over de invulling van de dienst. In ieder geval wordt er uit de Schrift 
gelezen en samen gebeden. Ook is er de kerkelijke rite van het ‘laat-
ste eerbetoon’ (zie pagina 13). Nabestaanden hebben veel ruimte 
voor eigen inbreng. Er is geen koor, de nabestaanden kunnen zelf 
kiezen hoe zij muziek gebruiken in de dienst.

Het tijdstip van een gebedsdienst in het crematorium is mede af-
hankelijk van het moment waarop een aula beschikbaar is. Ook de 
beschikbare tijd in de aula wordt bepaald door het crematorium.

“God zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.”

Openbaringen 21,4a
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Deze wijze van afscheid nemen past goed bij u als u zich
verbonden voelt met de Rooms-Katholieke geloofstraditie
en van uw omgeving begrip en respect voor deze vorm van
afscheid nemen, kunt verwachten.

Eucharistieviering in de kerk

De Eucharistieviering is rijk aan symboliek in Woord, zang en ritu-
ele handelingen. Wanneer de overledene aankomt in de kerk wordt 
deze besprenkeld met wijwater. Dit verwijst naar het doopsel. Een 
kruis wordt meegedragen voor de kist. Het kruis is niet alleen 
het teken van de dood, maar tegelijk ook het overwinningsteken: 
Christus is verrezen uit het graf.

“God is geen God van doden maar van levenden.”

Marcus 12, 27

De Eucharistieviering volgt Het Romeins Missaal. Zo kent de vie-
ring een vaste volgorde met een dienst van het woord en een 
dienst van de Eucharistie. De muziek en de liturgische gezangen 
worden door de parochie verzorgd. Er is beperkt ruimte voor per-
soonlijke bijdragen. De viering wordt geleid door een priester. Door 
het vieren van de Eucharistie danken wij God voor de belofte dat 
mensen niet door de dood verloren zullen gaan.

10 11



‘Laatste Eerbetoon’

Een belangrijke rite van de ker-
kelijke uitvaart is het ‘laatste eer-
betoon’. Het is het laatste gebaar 
waarin de ziel van de overledene 
bij God wordt aanbevolen. Dit ge-
beurt aan het einde van de viering 
door de zegening van de overlede-
ne met wijwater en wierook.

Het wijwater staat symbool voor 
het water van de doop, en van de 
dauw: de morgendauw van de 
eeuwige dag die deze mens bij God 
begonnen is.

Wierook is een teken van eerbied. 
We bewieroken de overledene uit 
dankbaarheid voor wie hij of zij 
voor ons is geweest. En, zoals de 
wierook opstijgt, zo mogen we ge-
loven dat de ziel van de overledene 
nu opstijgt en leeft bij God.

“Als koster ben ik ook gastheer in de kerk 

bij de uitvaart. Ik mag mensen ontvangen,

helpen met een stoel, een kussentje voor

de harde bank, een glaasje water voor  

als het moeilijk is, of gewoon een paar 

troostende woorden geven. Alles om het 

laatste bezoek van de overledene aan 

het huis van God zo waardig en eerbiedig 

mogelijk te laten verlopen.”

Uitvaartkoster Jan Stam
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Gedachteniskruisje

Wanneer een parochiaan overlĳdt, wordt er een gedachtenis-
kruisje gemaakt met de naam, geboorte- en sterfdatum erop. 
Dit kruisje krĳgt een speciale plaats in de kerk. De gemeenschap 
bidt voor haar overledenen, onder meer met Allerzielen. Het 
kruisje is een manier om degenen te gedenken die ons door de 
dood zĳn voorgegaan, en zĳn opgenomen in Gods licht. De nabe-
staanden krĳgen het kruisje na enige tĳd mee naar huis.

Hoe vraag ik een kerkelijke uitvaart aan?

Vaak is een uitvaartondernemer betrokken bij het organiseren van 
een uitvaart. Wanneer de uitvaart vanuit de kerk zal plaatsvinden, 
neemt de uitvaartondernemer contact op met de parochie via een 
speciale uitvaartlijn. De plaats en het tijdstip van de kerkelijke uit-
vaart worden dan vastgesteld. De parochie kent een vast rooster 
van tijdstippen en voorgangers voor uitvaarten.

Zodra plaats en tijdstip bekend zijn, neemt de voorganger van de 
viering contact op met de nabestaanden. Hij of zij maakt een af-
spraak om samen de viering voor te bereiden.

Voor de actuele vergoedingen voor de vieringen verwijzen wij u 
graag naar uw lokale kerk. De meeste begrafenisondernemers zijn 
er ook van op de hoogte.
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Begrafenis

Het begraven van een overledene hoort van oudsher bij de christe-
lijke traditie. We geloven dat de ziel naar de Heer gaat, terwijl we het 
lichaam van de overledene in de aarde terugleggen.

Na een kerkelijke uitvaart gaat de voorganger mee naar de begraaf-
plaats om het graf te zegenen en samen te bidden als de overledene  
in het graf wordt gelegd.

Crematie

Na de kerkelijke uitvaart kan ook gekozen worden voor crematie. De 
Kerk laat crematie toe, als hierbij niet het geloof in de verrijzenis in 
het geding komt. De voorganger gaat niet mee naar het crematorium: 
nabestaanden nemen afscheid in eigen kring. Ze maken daarbij ge-
bruik van de mogelijkheden die het crematorium aanbiedt.
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“Wij geloven dat Jezus is gestorven

en weer opgestaan; evenzo zal God

hen die in Jezus zijn ontslapen

levend met Hem meevoeren.”

Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 4, 14


