Praktische wenken:
• Bij de keuze voor de uitvaartviering en de
samenstelling van de liturgie worden de
nabestaanden betrokken.
• De mogelijkheid bestaat dat de nabestaanden in de kerkelijke viering een aandeel
hebben.
• De geloofsgemeenschappen beschikken
over boekjes die gebruikt kunnen worden
bij alle uitvaartvieringen. Het maken van
     een eigen boekje is mogelijk.
• De nabestaanden zorgen zelf voor een
eventueel gedachtenisprentje.
• In overleg met de voorganger kan een
In Memoriam worden opgesteld en
uitgesproken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie.
Tel.: 0575 711310
Van Heemstrastraat 4, 7204 GJ Zutphen
Email: secretariaat@12apostelen.nl    

Informatie kerkelijke uitvaart

De parochie HH. Twaalf Apostelen wordt
gevormd door de volgende geloofsgemeenschappen:
H. Martinus te Baak
O.L.V. Tenhemelopneming te Borculo
H. Andreas te Brummen
H. Willibrord te Drempt
H. Willibrord te Hengelo (Gld.)
O.L.V. Tenhemelopneming te Joppe

Ter informatie:
Voor de organisatie van een kerkelijke
uitvaart belt u of de begrafenisondernemer met de parochiewacht:

Tel.: 06 10 31 96 38

H. Johannes de Doper te Keijenborg
H. Joseph te Lochem
H. Willibrord te Olburgen
H. Willibrord te Ruurlo
H. Willibrord te Steenderen

De parochiewacht zorgt voor een voorganger.
De betreffende voorganger neemt contact
op met de nabestaanden en maakt verdere
afspraken.
Uitvaarten worden verzorgd door leden van
het pastoraal team, diakens, parochiemedewerksters en hiervoor toegeruste parochianen. De liturgie van de uitvaart valt onder
verantwoordelijkheid van het pastoraal team.

Wie barmhartig is,
begraaft uit haar midden
de overledene

H. Willibrord te Vierakker
Christus Koning/H. Antonius van Padua te
Vorden
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Inleiding
De geloofsgemeenschappen van de parochie
HH. Twaalf Apostelen beschouwen het als een
belangrijke taak mensen nabij te zijn als ze te
maken krijgen met het sterven van een dierbare.
Ze willen graag hun medewerking verlenen om
met zorg en respect de laatste kerkelijke eer te
bewijzen aan de overledene.
Binnen de mogelijkheden die er zijn, zal in
goed overleg met de betrokkenen gekeken
worden hoe op een waardige manier aan het
afscheid vorm gegeven kan worden.  

Plechtigheden rond het afscheid
In onze geloofsgemeenschappen kan een uitvaartplechtigheid gestalte krijgen in meerdere
liturgische vormen, afhankelijk van wensen,
mogelijkheden en omstandigheden, met
ruimte voor eigen inbreng.

Avondwake
Wanneer er een kerkelijk afscheid is bestaat
de mogelijkheid van een avondwake op de
voorafgaande avond. Deze avondwake wordt
gewoonlijk voorgegaan door leden van de
Werkgroep Avondwake.

Mogelijkheden voor de
uitvaartplechtigheid
a. Woord- en Gebedsviering:
In deze viering kunnen zowel pastores als
toegeruste parochianen voorgaan. Er wordt
geen H. Communie uitgereikt. Wel is er een
evangelielezing, overweging, de voorbede,
het Onze Vader en de laatste aanbeveling
ten afscheid (het lichaam van de overledene
wordt gezegend met wijwater en
bewierookt).
b. Woord- en Communieviering:
Als een pastoraal werk(st)er, diaken of een
toegeruste parochiaan voorgaat, bestaat de
mogelijkheid tot een Woord- en Communieviering.
Er komt een evangelielezing in voor, de  
overweging, de voorbede, het Onze Vader,
de H. Communie  wordt uitgereikt en er
is de laatste aanbeveling ten afscheid (het
lichaam van de overledene wordt gezegend
met wijwater en bewierookt).
c. Eucharistieviering:
Als er een priester voorgaat, kan er een
Eucharistieviering zijn.
Deze kent een vaste opbouw: openingsritus,
liturgie van het Woord met verkondiging,
liturgie van de Eucharistie en de laatste aanbeveling ten afscheid, waarbij het
lichaam van de overledene wordt gezegend
met wijwater en bewierookt.

d. Afscheid in aula of crematorium:
Wanneer mensen liever geen viering in de
kerk houden, maar wel een katholiek afscheid willen, bestaat de mogelijkheid om
alleen in het crematorium of in de aula
een gebedsmoment te houden. Gewoonlijk zal een hiervoor toegeruste parochiaan voorgaan.
e. Avondviering:
Wanneer mensen ervoor kiezen om op
de dag van het afscheid geen kerkelijke
viering te houden, kan de avond ervoor
worden gekozen voor een avondviering.
Dit is geen avondwake.
Dit kan in de vorm van een Woord- en
Gebedsviering, een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering
(zie a t/m c).  

Bij uitvaartvieringen in de kerk is
in de regel een koor en/of organist
beschikbaar.
Begrafenis of crematie
Na de uitvaartviering in de kerk zal de afsluiting op het kerkhof verzorgd worden door
de voorganger van de uitvaartviering. Is er
na de uitvaartviering in de kerk een crematie, dan zal de voorganger voorgaan of een
toegeruste parochiaan.

