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Vanaf ons doopsel worden wij in de kring van gelovigen opgenomen. 

Het sacrament van het doopsel ontvingen wij in een parochiekerk. Daar 

mochten wij onze Eerste Communie ontvangen en ook het sacrament van 

het Heilig Vormsel. Wanneer wij kerkelijk huwden, werd dit sacrament 

eveneens voltrokken in een parochiekerk. Vanzelfsprekend, nemen wij als 

christenen bij een overlijden op een gelovige manier afscheid van onze 

dierbare in de parochiekerk. 

 

Gelovig afscheid nemen van een dierbare 

De dood van een geliefde is een confrontatie: wij ervaren de 

eindigheid van het aardse leven en wij moeten afscheid nemen. 

Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk mensen 

nabij zijn door te bidden voor de overledene en voor de familie. 

Als christenen geloven wij 

in de boodschap die Jezus 

ons brengt: 

“God gaat zorgzaam om met 

ons en met onze overledene. 

Hij laat onze overledene en 

ons niet los. De dood is niet 

het definitieve einde. Omdat 

Jezus Christus is opgestaan 

uit de dood, geloven wij dat 

ook wij eens verrijzen met 

Hem”. 

Vanuit dit paasgeloof wil de 

parochiegemeenschap troost 

en hoop bieden door 

begeleiding en gebed. 

 

 



De kerkelijke uitvaartliturgie 

In ons bisdom Hasselt biedt de katholieke Kerk vanaf 1 januari 

2015 de gebedsviering als een volwaardige uitvaartliturgie aan 

in verbondenheid met de eucharistieviering op zondag. De 

gebedsviering wordt de standaardvorm van uitvaartliturgie.  

In uitzonderlijk gevallen kan hiervan 

afgeweken worden, indien er duidelijke 

geloofsmotieven aanwezig zijn en een 

priester ter beschikking is. Nooit wordt 

hierover op voorhand door de familie 

een beslissing genomen. 

In gebed gedenken wij “hen die ons 

voorgaan in de dood” opdat zij dicht bij 

de Heer mogen zijn. In lezingen uit de 

Bijbel, gebeden en liederen worden wij 

gesterkt om met dit verlies om te gaan 

en wordt de overledene toevertrouwd aan Gods zorg, die verder 

reikt dan de onze. 

De voorganger van deze uitvaartliturgie kan 

zowel een priester zijn, als een diaken, een 

parochieassistent(e) of een andere leek-leider 

van de uitvaartliturgie, die een opleiding 

heeft gevolgd en daartoe door de bisschop is 

gemandateerd. 

In samenspraak met de familie wordt 

achteraf in een zondagsviering de eucharistie 

opgedragen voor de overledene. De christelijke gemeenschap, 

die op zondag samenkomt, gedenkt de overledene bij het altaar 

van de Heer. 

 



Gebedswake op de vooravond 

Voorafgaand aan de uitvaart in de morgen, kan er op de 

vooravond een gebedswake plaats hebben. Dit is een moment 

van intens samen zijn en van gebed voor onze dierbare 

overledenen en voor de familie en vrienden met verdriet. 

De gebedswake wordt voorgegaan door hiertoe gevormde 

gebedsleiders. 

 

Eigen inbreng in de uitvaartliturgie 

De uitvaartliturgie heeft een 

weloverwogen structuur en 

reikt woorden en gebaren van 

troost en hoop aan. De liturgie 

heeft een plechtige en gewijde 

sfeer: de klokken luiden, er is 

liturgische muziek (met koor 

en orgel), brandende kaarsen, doopwater en wierook, … 

Een goede keuze uit de bestaande Bijbelteksten en gebeden 

zorgt voor een viering op maat die aanspreekt. De liturgie 

voorziet in de mogelijkheid van een 

persoonlijk afscheidswoord of  

-lied, juist voor de afscheidsgebeden. 

In samenspraak met de voorganger kan er 

eigen inbreng zijn in een woord van 

welkom, in de voorbede, in een moment 

van bezinning, … 

Een beperkt gebruik van eigen cd-muziek 

is mogelijk mits overleg en passend in de 

liturgie. 

 



Contact met de begrafenisondernemer 

Na een overlijden wordt de parochie en de 

begrafenisondernemer gecontacteerd. Met de contactpersoon 

worden plaats en datum vastgelegd en eventueel een 

gebedswake op de vooravond vastgelegd. Zo kan spoedig het 

overlijdensbericht opgesteld en gedrukt worden met de nodige 

gegevens en een uitnodiging voor de “uitvaartliturgie”. 

 

Contact met de parochie 

U mag na de eerste afspraken bezoek verwachten van uw 

parochiegemeenschap. Dat kan de priester zijn, een diaken of 

een leek-leider in de uitvaart, daartoe gemandateerd door de 

bisschop. In dit rouwbezoek kan u spreken over het leven van 

uw dierbare, over rouw en verdriet, over geloven en hoe  

troostvol en moeilijk dit nu is, over de rituelen die uw geloof en 

uw gevoelens verwoorden en verbeelden. 

Samen bespreekt u de definitieve vorm van de uitvaartliturgie en 

de eventuele inbreng van de familie. 

De parochie draagt zorg voor de praktische afspraken: 

gebedsleiders voor de gebedswake op de vooravond, de koster, 

de organist en het zangkoor, misdienaar, lector, … Al deze 

mensen zijn bereid om de familie te ondersteunen en te 

begeleiden om op een waardige en christelijke wijze afscheid te 

nemen van wie u dierbaar is. 
 

Praktische afspraken 

* In samenspraak met de familie kan er een gebedswake op de 

   vooravond zijn. 

* De bijdrage voor een kerkelijke uitvaartdienst bedraagt in 

   Ons bisdom 250 €. Deze onkosten kunnen opgenomen  



   worden voor de successierechten. 

* Bij crematie voor de overledene heeft de uitvaartliturgie in 

   de regel plaats voor de crematie. Tijdens de kerkelijke dienst 

   eren wij het dode lichaam dat aanwezig is in de kerk. 

* In principe heeft de uitvaartliturgie plaats om 10.30 u.; de  

   gebedswake op de vooravond om 19 u. 

* Met Allerheiligen en Allerzielen zijn er vieringen, waarop u 

   bent genodigd om te bidden voor uw dierbare. 

* In sommige parochies is er op kermismaandag nog een  

   herdenkingsviering waarop de gedachteniskruisjes worden  

   meegegeven met de familie. 

 

Zeswekenmissen, jaarmis 

Dit zijn plaatselijke, maar zeer zinvolle gewoonten. Ze zijn een 

keuze van de familie en kunnen helpen om de pijn en het 

verdriet gelovig te verwerken. Voor deze missen wordt een 

aparte bijdrage van 15 € gevraagd. Plaats, dag en uur kunt u 

afspreken met de parochie.  

Daar er in regel geen eucharistie gevierd wordt bij de uitvaart 

biedt de parochie een “gedachtenismis” aan in een van de 

volgende weekends, plaats en datum af te spreken met de 

voorganger van de uitvaartliturgie. (Deze intentie zit vervat  in 

het basisbedrag van 250 €). 

 

Het sacrament van de zieken: als mensen zwaar of langdurig 

ziek zijn 

Het is bemoedigend mooi om te bidden met de zieken en de 

familie en het sacrament van de zieken te ontvangen, ook als de 

ziekte of de operatie niet levensbedreigend is. Er wordt best niet 



gewacht totdat de zieke stervende is of het bewustzijn verloren 

heeft.  

Tijdens een langere ziekte 

kan het sacrament van de 

zieken meer dan een keer 

ontvangen worden. 

U neemt hiervoor best 

rechtstreeks contact op 

met de parochiepriester. 

In het ziekenhuis of het 

bejaardenhuis neemt u 

contact op met de pastor 

van de instelling. 

 

Zorg na de uitvaart 

Rouwen om een verlies is een ingrijpend gebeuren. Rouwen na 

het overlijden van een dierbare doet u niet alleen. Het raakt uw 

hele wezen: uw gedachten, uw gevoelens, uw gedrag. 

Een goed gesprek kan deugddoend zijn. U mag steeds contact 

opnemen met de parochie of met het bisdom die rouwenden 

begeleiden. Rouwenden nabij: PCS Hasselt  

Gerda Linssen en Els Stulens: tel.:  011 24 90 73 

gerda.linssen@ccv.be  of  els.stulens@ccv.be 

 

De laatste wilsbeschikking 

Door middel van een laatste wilsbeschikking, die u gratis kan 

neerleggen bij de gemeente, kan u zelf  bepalen dat u een 

kerkelijke dienst wenst. 
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Diocesane beleidstekst over uitvaartliturgie:  

zie www.bisdomhasselt@be 

 

Contact voor de federatie Bilzen-Centrum: 

      E.H. Rik Ramakers 

   Pastoor-deken 

    Kloosterstraat 7 

    3740 Bilzen 

    tel. 089  41 13 37 

 

Contact voor de federatie Bilzen-Oost 

en contact voor de federatie Hoeselt: 

    E.H. Thieu Tielens 

    Pastoor 

    St.-Catarinastraat 6 

    3740 Mopertingen 

    089 25 66 83 

 

 

 

 

 
 

 

In de telefoongids onder de rubriek ‘parochies’ en in het parochieblad 

‘Kerk en leven’ vindt u de parochiepriesters met de adressen en 

telefoonnummers 
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