Als iemand van wie u houdt, sterft…

Een katholieke uitvaart in de St. Lucasparochie
Informatiefolder

Wanneer een dierbare gaat sterven of overlijdt, roept dat meestal veel op aan
emoties, gedachten en herinneringen. Vaak zijn er ook praktische vragen.
In deze folder informeren wij u over ons aanbod van stervensbegeleiding, het
ontvangen van de ziekenzalving of ziekenzegen en de mogelijkheden van een
kerkelijke uitvaart in de St. Lucasparochie, voorafgaand aan een begrafenis of
crematie.
Ziekenzalving of ziekenzegen
Mensen die ziek zijn en lijden, mensen die een zware operatie moeten
ondergaan kunnen de ziekenzalving ontvangen en door handoplegging en
zalving ervaren dat God hen draagt, hen steun geeft. Er zijn gezamenlijke
ziekenzalvingen in de kerken, door het jaar heen. Ook kan de ziekenzalving
thuis in de eigen kring ontvangen worden. Bij afwezigheid van een priester is
het mogelijk een ziekenzegen te ontvangen van een pastoraal werker. Waar
vroeger het sacrament werd toegediend vlak voor het sterven, vragen we nu
om met de aanvraag niet tot het laatste moment te wachten. Zo kan de zieke
het sacrament bewust meemaken, er kracht uit putten. Ook is het niet altijd
mogelijk voor een pastor om snel te komen, vanwege de grote reisafstanden.
Stervensbegeleiding
Wanneer het sterven in zicht komt, kan het rust geven om eens met een pastor
te praten. Een luisterend oor. Delen wat er leeft en samen zoeken naar troost
en hoop. Een gesprek kunt u aanvragen via het secretariaat. Zij gaan
vertrouwelijk om met dit verzoek en informeren een pastor, die dan contact
opneemt voor een afspraak.
Waarom een rooms-katholieke uitvaart?
De geloofsgemeenschap leeft mee in tijden van vreugde en verdriet. In een
afscheidsviering drukken we onze liefde voor de overledene uit, in woord,
beeld, muziek en rituelen. Het kerkgebouw is niet alleen een huis van de
geloofsgemeenschap, maar ook het huis van God. Daar klinkt het Woord van
troost en hoop. In gebeden richten we ons tot God met alles wat er in ons leeft.
Als geen ander weet Hij wat er in ons leeft. Wanneer wij afscheid nemen in de
kerk, ademt alles geloof, hoop en liefde. Immers Gods liefde heeft in deze mens
geleefd. Wij geloven dat God onze dierbare opwekt tot eeuwig leven en we
vertrouwen erop dat wij niet troosteloos achterblijven.
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De wens voor een rooms-katholieke uitvaart doorgeven aan de uitvaartleider
Neem bij een overlijden contact op met uw uitvaartondernemer en geef
duidelijk aan dat u een kerkelijke uitvaart wenst. De uitvaartondernemer belt
de geloofsgemeenschap (‘locatie’) waarbij u hoort, en stemt uw wensen met
hen af.
Hoe gaat het voorbereiden van een afscheidsviering?
De kerkelijke voorganger neemt contact op met de nabestaanden
(contactpersoon) voor een afspraak, om samen de uitvaartviering vorm te
geven. Omdat de rouwkaarten vaak al eerder gedrukt moeten worden dan de
afspraak kan plaatsvinden, is het belangrijk op de kaart een algemene
aanduiding te gebruiken voor de uitvaart in de kerk zoals ‘uitvaartviering’ of
‘kerkelijke afscheidsviering’.
Kan er een avondwake plaatsvinden?
Dat kan slechts in enkele kerken.
Hoe ziet een uitvaart in de kerk eruit?
De uitvaartviering biedt troost en hoop. Het zijn meestal gebedsvieringen. Dit
biedt gastvrijheid aan álle aanwezigen om mee te doen, ook als ze niet kerkelijk
of gelovig zijn. In uitzonderlijke gevallen kan er communie worden uitgereikt.
We troosten ons met woorden uit de Bijbel, rituelen, muziek/zang, gebeden en
met persoonlijke herinneringen. Alles is afgestemd op de mens van wie wij
afscheid nemen en op de nabestaanden die verder moeten leven met een
gemis. Na de uitvaartviering in de kerk volgt de begrafenis of de crematie.
Kan een familielid in de kerk bij een uitvaartviering voorgaan?
Alleen pastores met een zending van de bisschop, emeriti-pastores en
parochiële uitvaartvoorgangers met een zending van de pastoor van de St.
Lucasparochie mogen voorgaan.
Kan er ook een gelovig afscheid zijn in de aula?
Wij zijn dankbaar voor onze kerkgebouwen die van generatie op generatie aan
ons zijn toevertrouwd. Als godshuis ademen zij rust en troost uit. Ze zijn daarbij
ingericht om veel mensen te ontvangen. Vanuit enkele kerken is het ook
mogelijk via internet de viering live uit te zenden in beeld en geluid.
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Er kunnen omstandigheden zijn waardoor een afscheidsviering in een aula de
voorkeur heeft. Als dit in de regio ligt, kan een kerkelijke voorganger de
afscheidsviering leiden.
Kan je in een andere kerk terecht voor de uitvaart?
Het afscheid van de overledene vindt meestal plaats in de kerk waartoe deze
behoorde. In overleg kan gekozen worden de uitvaart vanuit een van onze
andere kerken te organiseren, bijvoorbeeld omdat deze groter is.
Is een oecumenische afscheidsviering mogelijk?
Ja, dat kan meestal wel.
Kan de overledene in de kerk opgebaard worden?
Bij sommige kerken is een geschikte ruimte bij de kerk beschikbaar.
Wat kost een uitvaart?
De tarieven zijn bekend bij het parochiesecretariaat.
Kan er een condoleance plaatsvinden in het parochiecentrum?
We beschikken over ontmoetingsruimten, maar niet altijd over voldoende
vrijwilligers. Vraagt u naar de mogelijkheden.
Komt er na de uitvaart nog iemand van de kerk op bezoek?
Dat kan. In de meeste gevallen neemt de voorganger contact met u op, u kunt
ook zelf contact opnemen.
Krijg ik een uitnodiging voor Allerzielen?
Op 2 november vieren we wereldwijd Allerzielen en directe nabestaanden
ontvangen van ons een uitnodiging, om deze viering bij te wonen.
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Parochiesecretariaat
Bij al uw vragen, neem gerust contact met ons op. Alle kerken van de St.
Lucasparochie zijn bereikbaar via een centraal secretariaat:
Hamersveldseweg 51 3833 GL Leusden.
Telefoon: 033-4941261
E-mail: secretariaat@stlucas.nu
Maak kennis met de websites van onze RK St. Lucasparochie:
www.stlucas.nu
www.samenzin.nl
Welkom in onze kerken!
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