Afscheid
nemen
Bij tijden van
afscheid
In de hectische week tussen overlijden en uitvaart
komt er veel op u af. Soms is al bekend wat de
uitvaartwensen van de overledene zijn, soms is
het aan u als nabestaanden om er een mooie en
passende uitvaart van te maken. De parochie H.
Gabriël biedt verschillende vormen van afscheid
nemen aan in aanwezigheid van een priester, pastor of uitvaartvrijwilliger. Om u behulpzaam te
zijn bij het maken van een keuze bij het afscheid
nemen van uw dierbare in de parochie van de
H. Gabriël hebben we de diverse mogelijkheden
voor u op een rijtje gezet.
Wat u voorkeur ook heeft; kies die vorm van
afscheid nemen die aansluit bij uw wensen en
voorkeuren of die van de overledene. De manier
waarop het laatste afscheid vormgegeven wordt,
kan namelijk erg bepalend zijn voor hoe u verder
om zult gaan met het verlies. Heeft u nog vragen?
Stel deze gerust aan de voorganger die bij u thuis
op bezoek komt. Zij helpen u graag om waardig
afscheid te nemen.

Locatie
Indien het gebouw zich daarvoor nog leent, én
de eigenaar daarvoor toestemming verleent, is
het mogelijk rond een uitvaart een woord- en gebedsdienst te laten plaatsvinden in één van de zes
voormalige kerkgebouwen in de parochie die aan
de eredienst is onttrokken. Kerkelijke uitvaarten
vinden plaats in de vijf kerken van de parochie H.
Gabriël.
Contact
Met uw uitvaartverzorger kunt u bespreken welke
voorkeur van afscheid nemen u heeft. Nadat u
uw keuze heeft gemaakt zal hij of zij uw wensen
doorgeven aan de contactpersoon bij de parochie.
Wilt u meer inhoudelijke informatie over de verschillende vormen van afscheid nemen, dan kunt
u contact opnemen met de parochie.
Parochie H. Gabriël
Raadhuisstraat 1a, 6942 BE DIDAM
Tel: 0316 - 22 10 21
E: secretariaat@parochiegabriel.nl
W: www.parochiegabriel.nl

Parochie H. Gabriël - Geloof in de toekomst

AVONDWAKE

AFSCHEIDSVIERING
Een viering van woord en gebed
in de kerk op de vooravond van
de begrafenis of crematie, met
aanwezigheid van de overledene
en kerkelijke riten.

Een viering van woord en gebed
waarbij de gemeenschap en de
familie zich voorbereiden op
het definitieve afscheid. Vaak
gecombineerd met een uitvaart
volgende dag.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viering van woord en gebed
Wordt gehouden in de kerk
Er zingt een koor
Overledene is aanwezig
Kerkelijke riten worden voltrokken
Kan ook in de avond

Parochiële voorganger en ruimte
voor persoonlijke invulling.

De avondwake komt voort uit de huisliturgie, dat wil zeggen het biddend waken
(rozenkransgebed) bij de overledene door
de nabestaanden. Zij is gericht op wat, over
het algemeen, de andere morgen komen
gaat: de uitvaart. Het is een eenvoudige
liturgische viering, die bestaat uit gebed,
Schriftlezing en gezang.
Behalve het Woord van de Schrift klinken in
de avondwake ook persoonlijke woorden en
is er ruimte voor andere persoonlijk gekozen
elementen zoals herinner-ingen, gedichten,
bezinnende teksten en eigen muziekkeuze.
De avondwake wordt verzorgd door parochiële vrijwilligers, in samenspraak danwel
in samenwerking met de nabestaanden.
▪
▪
▪
▪
▪

Viering van woord en gebed
Wordt gehouden in de kerk
Er zingt een koor
Overledene is niet aanwezig
Voorbereiding gemeenschap en familie
voor definitief afscheid
▪ Vaak gecombineerd met uitvaart

Uit vaar t

Een afscheidsviering voorafgaand aan de
begrafenis of crematie wordt verzorgd door
(een) parochiële voorganger(s). Ook voor
het definitieve afscheid op de begraafplaats of in het crematorium zijn zij beschikbaar.

Viering in de kerk waarbij de
overledene uitgeleide wordt
gedaan. De uitvaart wordt
vaak voorafgegaan door een
avondwake de avond ervoor.

Parochiële voorganger en ruimte
voor persoonlijke invulling.

Av o n d w a k e

Afscheidsviering

Parochiële voorganger en ruimte
voor persoonlijke invulling.

Sinds enige tijd is er een groeiende belangstelling voor een afscheid voorafgaand
aan de begrafenis of crematie. Daarom is
er in de parochie H. Gabriël voor gekozen
een relatief nieuwe vorm aan te bieden:
de afscheidsviering. Een afscheidsviering
houdt het midden tussen een avondwake
en een uitvaart. De orde van dienst van de
afscheidsviering is die van een viering van
Woord en gebed, dus zonder eucharistie of
communie.

UIT VAART

Een uitvaart kan een eucharistie- of
woord- en communieviering zijn, of een
viering van woord en gebed. Kenmerkend
is dat de overledene wordt ‘uitgevaren’,
dat wil zeggen uitgeleide wordt gedaan,
waarna direct de begrafenis of crematie
volgt. De uitvaart wordt altijd gehouden
in de kerk en wordt verzorgd door een
pasto(o)r of door parochiële voorgangers. Nabestaanden kunnen echter in de
uitvaart ook een rol spelen.
Als na de uitvaart een begrafenis plaatsvindt op de lokale begraafplaats, wordt dit
verzorgd door de voorganger. Als op de
uitvaart een crematie volgt, dan biedt de
parochie de mogelijkheid de parochiële
voorganger ook daar te laten voorgaan.
▪ Meerdere vormen van vieren
mogelijk
▪ Vaak gecombineerd met
avondwake
▪ Wordt gehouden in de kerk
▪ Er zingt een koor
▪ Overledene is aanwezig
▪ Kerkelijke riten worden voltrokken
▪ Na viering begeleiding naar
kerkhof of crematorium

