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Informatie en mogelijkheden over 

uitvaart binnen de 

parochie Van de Heilige Nicolaas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilsbeschikking 

Voor het vastleggen van uw 
persoonlijke wensen 
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Beste belangstellende, 

De dood is niet iets waar je graag aan denkt en waar je zomaar over 

praat. Men zegt bijvoorbeeld ik ben jong, of het  komt wel…….we 

schuiven het voor ons uit maar wij kunnen als mensen veel, maar onder 

normale omstandigheden niet zelf bepalen of voorspellen wanneer ons einde nadert.  

Het komt altijd onverwacht. Toch is het raadzaam om over de dood na te denken…. .. 

wat wil ik, wat zijn mijn wensen, wat kan wel en wat kan niet, waar moet ik rekening 

mee houden, wat zijn mijn financiële mogelijkheden en plichten etc. 

Met deze brochure proberen we u te helpen met de mogelijkheden die er zijn  binnen de 

parochie van de Heilige Nicolaas. 

- We zijn er voor u 

- Om u bij te staan 

- Raad en daad 

- Nazorg 
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Parochie van de Heilige Nicolaas te Lutjebroek 

 

Sterven….. wat nu en wat kan ik zelf nog doen? 

Inleiding  

 

Het is belangrijk dat u of iemand die u lief en dierbaar is een waardige uitvaart krijgt. 

De parochie gemeenschap leeft met u, en of nabestaande mee in deze moeilijke tijd.  

We proberen met deze brochure uiteen te  zetten wat de mogelijkheden binnen onze 

parochie zijn en tips waar u aan kan denken. 

 

In onze kerk kunt u en of uw dierbare uw of zijn/haar liefde en verdriet betuigen en zijn 

of haar leven in dankbare herinnering brengen en troost zoeken.  

 

De viering in de kerk is een getuigenis van hoop, een bevestiging van de liefde die niet 

vergaat en van de waardigheid van de mens over de dood heen. Zij is een uiting van het 

geloof, dat het aardse leven weliswaar ophoudt bij de dood, maar dat de mens opgewekt 

wordt door God tot een nieuw leven waar tranen worden weggewist en de dood niet meer 

bestaat. 

De samenkomst in de kerk kan een uitdrukking zijn van uw gevoelens of van dierbare op 

dat moeilijke moment.  

 

Daarom is het goed dat u en of uw dierbare samen met iemand van de kerkgemeenschap 

over de uitvaart spreekt.  

De priester/diaken en de avondwake- groep van onze parochie willen u graag 

behulpzaam bij de voorbereiding van de uitvaart. 

 

U heeft gekozen voor een kerkelijke uitvaart binnen de Parochie van de 

Heilige Nicolaas. 

 

Wat kunnen wij u bieden bij het verzorgen van uitvaarten. 

 

Uitvaartviering 

 

Binnen onze parochie is diaken R. Simileer de eerste geestelijke verantwoordelijke en hij 

zal in de meeste gevallen ook de uitvaart leiden.  

 

U kunt kiezen uit twee vormen: 

 

- Viering van Woord en Gebed. 

 

In deze viering is ruimte voor eigen teksten en gedachtenissen, gedichten en andere 

persoonlijke inbreng.  

Deze viering is voor katholieke gelovigen die niet perse de rituelen van een viering willen.  

Het is wel een katholieke viering met gebeden, een evangelie, en een preek, en met de 

uitvaartrituelen. 
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- Indien met  een priester en een  Eucharistieviering 

 

De Eucharistieviering bestaat voor een groot deel uit voorgeschreven 

vaste onderdelen.  

Daardoor is er beperkt ruimte voor eigen inbreng. 

 

 

Voor beide vieringen geldt: 

 

- De uitvaartviering wordt voorbereid samen met de priester of diaken. 

- De duur van de viering is ongeveer één uur. 

- Bij de eucharistieviering wordt in beginsel geen muziek afgespeeld van een cd.  

 

Wel kunt u een keuze maken uit de muzikale mogelijkheden die door de parochie worden 

aangereikt. 

- Bij de viering van Woord en Gebed zijn de regels wat betreft muziek iets soepeler. 

- Houdt u er bij de keuze van muziek of zang rekening mee dat het past in het huis 

van God. 

 

Meer informatie vind u onder het kop je Muzikale mogelijkheden binnen de parochie. 

 

Avondwake 

 

Het is mogelijk om een avondwake te houden de avond vóór de uitvaartviering. 

Een avondwake is bedoeld om samen te bidden. Persoonlijke gedichten, teksten en 

gedachtenissen worden uitgesproken of muzikale bijdragen worden gespeeld. 

De wake wordt geleid door een lid van de avondwakegroep. Samen met u wordt de 

avondwake voorbereid. 

 

Mogelijkheden 

 

- Bij de avondwake kan muziek van een cd worden afgespeeld. U kunt ook zelf voor 

musici of zangers zorgen. Ook dit kunt u tijdens de voorbereiding met het lid van de 

avondwakegroep overleggen. 

 

Muzikale mogelijkheden binnen de parochie 

 

Standaard bieden wij aan: 

 

- Bij de avondwake zingt het dameskoor. 

 

- Bij een uitvaartdienst zingt het herenkoor. 

 

- Ook is er een mogelijkheid van inbreng van eigen muziek d.m.v. cd, instrument of eigen 

zang. 

 

Dit kan alleen in overleg en met goedkeuring van de priester/diaken of de avondwake 

groep. 

 

Echter u dient  er wel rekening mee te houden dat het repertoire past in het 

huis van God. 
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De cd(s) dienen minimaal 2 dagen voor de viering in het bezit te zijn 

van de koster, zodat deze kan controleren of de muziek afgespeeld kan 

worden met de geluidsinstallatie van de kerk. Het wordt zeer 

gewaardeerd als de af te spelen muziek op één cd  in aparte Tracks 

staat. 

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de koster. 

 

Gedachteniskruisje 

 

Tijdens de viering wordt er een kruisje opgehangen met de naam van de overledene ter 

nagedachtenis en als uitnodiging om hem of haar in gebed te gedenken. 

Deze blijft maximaal een jaar hangen in de kerk. 

Deze worden aan de familie overgedragen samen met een kaars tijdens de 

allerzielenviering die verzorgt wordt door de avondwake groep en waarvoor de 

nabestaanden  een schriftelijke uitnodiging krijgen. 

 

Collecte 

 

Tijdens de viering wordt er een collecte gehouden bestemd voor  misintenties waar mee 

de overledenen worden herdacht in reguliere vieringen. 

 

Misintenties 

 

Na de uitvaart krijgt u een brief thuisgestuurd waarin u gevraagd wordt om data door te 

geven waarop u wilt dat de overledene afgelezen wordt tijdens de viering. 

U kunt zelf bepalen wanneer, en het tegoed is onbeperkt “houdbaar”. 

U dient als u wenst zelf een intentie door te geven voor de jaardienst. 

 

Condoleren 

 

Na afloop van de avondwake is er een mogelijkheid tot condoleren in de kerk. 

Het is gewenst dat deze bijeenkomst niet langer dan één uur zal  duren en dient vooraf 

te worden besproken. 

 

Overledene 

 

Het is ook mogelijk dat de overledene na de avondwake, blijft overstaan in onze 

Mariakapel. 

Dit is ook mogelijk als u geen avondwake heeft. 

 

Kosters 

 

Onze kosters zijn samen met de uitvaartleiders verantwoordelijk voor een goed verloop 

van de uitvaart. U kunt in de kerk bij hen terecht voor praktische vragen. Zij kunnen u 

aanwijzingen geven. 

 

Bidprentjes/gedachteniskaartjes 

 

Vanuit de parochie worden geen bidprentjes of gedachteniskaartjes gemaakt.  

De keuze  wordt aan u zelf overgelaten. 
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Begrafenis op de R.K. Begraafplaats Parochie van de Heilige 

Nicolaas 

 

Wanneer de overledene wordt begraven op de begraafplaats zal de 

priester/diaken in 

overleg met de nabestaanden de laatste rituelen uitvoeren aan het graf. 

 

Rouwkaart 

 

Wij vragen u om een rouwkaart te sturen naar het parochie secretariaat, niet alleen om 

administratieve redenen maar ook om zo zeker te weten dat het aflezen van de 

overledene met toestemming van de familie gebeurt. 

 

Adres: Parochie van de Heilige Nicolaas. 

P.J. Jongstraat 45 

1614 LB Lutjebroek 

Tel.nr.:0228-511566 

E-mail: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl 

 

Uitvaart regelen 

 

In de meeste gevallen neemt de familie na het overlijden van een dierbare contact op met 

de uitvaartvereniging  Sint Nicolaas te Lutjebroek. Deze zal voor een kerkelijke 

uitvaart contact opnemen met de parochie; u mag dat ook zelf doen. Het tijdstip van de 

uitvaart  vindt plaats om 10:30 uur  Bij een eventuele  crematie wordt dit in overleg met 

de voorgangers bepaald. 

 

Uitvaartvereniging  Sint Nicolaas te Lutjebroek 

Voor meer informatie of vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met: 

Jacqueline Pennekamp 

Tel. nr.: 06 - 29454012  

Website:www.jacquelinepennekamp.nl 

E-mail: info@uitvaartverzorgingpennekamp.nl 

 

Contact met een pastor na begrafenis of crematie  

 

Het is heel begrijpelijk dat u na korte of lange tijd na het afscheid nog eens behoefte 

heeft om te praten. Onze priester/diaken of leden van de rouwverwerking groep zijn daar  

toe bereid. Via het secretariaat kunt u een afspraak maken. 

 

Begraven/crematie 

 

Begraven of cremeren: wat kiest u? 

 

De keuze voor begraven of cremeren werd vaak ingegeven door traditie en religie. steeds 

meer mensen beslissen op hun gevoel. Maar vaak stelt men de keuze zo lang mogelijk 

uit. 
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Er over praten 

 

Over de dood praten daarover heerst vaak een taboe maar we kunnen er 

niet omheen “de dood hoort nu éénmaal bij het leven”. 

Heeft u nog geen keuze gemaakt of er nog niet echt over nagedacht? 

Praat erover met familie en vrienden, dat helpt. Voor uw naasten is het 

fijn te weten wat uw laatste wensen zijn. Bovendien kan het voor hen 

prettig zijn om hun inbreng te mogen geven. Informeer uw familie en vrienden en leg uw 

keuze voor cremeren of begraven vast in een wilsbeschikking bij de kerk of via  een 

testament.  

 

Om u te helpen bij uw keuze, hebben we de belangrijkste kenmerken van begraven en 

cremeren op een rij gezet. 

 

Begrafenis of crematie 

 

Veel mensen kiezen voor een begrafenis, omdat er dan voor langere tijd een tastbare 

gedenkplek is. Het gevoel dat het lichaam van de overledene nog ergens is, kan de 

nabestaanden troost bieden. Bij een begrafenis kunt u kiezen uit twee soorten graven: 

- Een algemeen graf  

- Een familiegraf (ook wel eigen graf genoemd). 

 

Algemeen graf: 

 

Een algemeen graf is een graf waarin op verschillende niveaus overledenen van 

verschillende families kunnen worden begraven. Familieleden kunnen  dan niet in een  

graf  begraven worden. De begraafplaats bepaalt de plaats van het graf. Als de termijn 

van grafrust is verstreken, kan deze termijn niet verlengd worden en heeft 

de begraafplaats  het recht om de stoffelijke resten op een afgesloten gedeelte 

van de begraafplaats   her te begraven. De termijn van de grafrust wordt door 

de begraafplaats zelf bepaald. De wettelijke minimumtermijn van grafrust is 

10 jaar. Op een algemeen graf wordt doorgaans één staande en één liggend monument 

geplaatst.  

 

Familiegraf (eigen graf): 

 

Bij een familiegraf bepaalt de familie wie in het graf worden bijgezet.  

Het is mogelijk een graf bij leven te reserveren. Hier worden wel kosten voor gerekend. 

De eerste periode van huur is 20 jaar, waarna deze telkens met 10 jaar verlengd kan 

worden 

 

Het grafmonument: 

 

Bij de keuze voor een grafmonument kunt u denken aan het materiaal van de 

grafsteen, de vorm en de inscriptie. Maar ook of het monument staand (zerk) 

of liggend (plat) moet zijn. De tekst op het grafmonument kan op verschillende- 

manieren worden aangebracht. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gegraveerd of 

met de hand worden gehakt. Ook kunnen bronzen letters op de steen worden 

aangebracht. 

Het plaatsen van een grafmonument is aan regels gebonden.  
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Crematie en as bestemming 

 

Steeds meer mensen kiezen tegenwoordig voor cremeren dan voor 

begraven.  

Als u voor een crematie hebt gekozen is het ook belangrijk te kijken of u 

bepaalde wensen heeft over wat er nadien met de as moet gebeuren. 

Een belangrijke vraag, want de as bestemming is heel persoonlijk.  

Na de crematie blijft de as minimaal een maand in het crematorium. Dat is 

wettelijk vastgelegd. Na deze maand kan de as nog vijf maanden tot een jaar vaak 

kosteloos blijven staan in het crematorium. Dit verschilt echter per crematorium. 

 

Door de as te laten uitstrooien op een bijzondere plaats of bij te zetten in een 

urnenmuur, blijft er ook een gedenkplek.  

Wij van de Parochie van de Heilige Nicolaas beschikken op onze mooi en goed 

onderhouden begraafplaats, naast urn nis en urn stoel ook over een strooiveld waar 

u de as van u dierbare kunt uitstrooien. 

U kunt ook een gedenkplaat laten plaatsen. op het gedachtenis monument 

 

Voor uitstrooien buiten de begraafplaats of crematorium gelden bepaalde regels. 

U mag niet zomaar overal uitstrooien. 

 

Bloemen 

 

Er zijn heel veel mogelijkheden waar uit gekozen kan worden als het gaat om bloemen 

bij een uitvaart. 

Van eenvoudige bloemwerken tot volledige kistbedekkingen in vele kleuren. 

De kerk kan ook voor u de bloemen verzorgen als het gaat om aankleding van de kerk 

als u dat wenst.  

 

Rechthebbende 

 

Zorg ervoor dat u een rechthebbende heeft die uw uitvaart regelt, en ook op de hoogte is 

van uw wensen. Voor de afwikkeling van een erfenis wijst een notaris een executeur-

testamentair aan indien het niet beschreven is in uw testament. Het is aan te bevelen 

dat de executeur-testamentair ook uw uitvaart regelt en op de hoogte is van uw wensen. 

Dat kan d.m.v. een wilsbeschikking (meer informatie over wilsbeschikking onder kopje 

wilsbeschikking) 

Zorg altijd dat het adres van de rechthebbende bekend is bij de kerk. En dat u bij 

verhuizing ook een bericht naar de kerk stuurt. 

Één jaar voor het verlopen van de rechten  van een graf of nis krijgt de rechthebbende 

een brief van de administratie of uw de grafrechten wilt verlengen (alleen bij familie 

graf) of dat het graf of nis geruimd mag worden. Een algemeen graf wordt na 10 jaar 

geruimd en kan niet worden verlengt. Eventueel herbegraven in een familiegraf behoort 

tot de mogelijkheden. 
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Wilsbeschikking 

 

Mensen willen steeds vaker zelf beslissen over alles wat hen persoonlijk 

aangaat. Dat geldt ook bij de begeleiding die men wenst bij het sterven 

en voor de manier waarop men na de dood begraven of gecremeerd 

willen worden. 

 

voor verantwoorde pastorale zorg is het daarom onontbeerlijk om op de hoogte te zijn 

van die wensen. In situatie van onbekwaamheid kan een tevoren vastgelegde 

wilsverklaring een belangrijk hulpmiddel zijn om te handelen in het belang en in 

overeenstemming met de wensen van iemand. 

 

Iedereen kan een wilsverklaring naar wens samenstellen. Zo'n tekst kan 

handgeschreven, getypt of gedrukt zijn. Er moet een aantal persoonsgegevens worden 

opgenomen, zodat het duidelijk is van wie de verklaring is. 

 

Een pastorale wilsverklaring biedt betrokkene zo de mogelijkheid die vorm van pastorale 

begeleiding te ontvangen die men wenst. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven of men wel 

of niet prijsstelt op een ziekenzalving. Of men begraven of gecremeerd wil worden. 

Maar wanneer moet je dit bespreekbaar maken met je familie, dierbare vrienden of de 

parochiepriester? Voor de juiste gelegenheid en momenten om dit te bespreken is geen 

stelregel te geven. Belangrijk is wel er over te denken en te praten met iemand die je 

daarin vertrouwt. Het vraagt altijd een moment van verwerken, afwegen en beslissen. 

Daarnaast is het ook belangrijk om deze pastorale wilsverklaring in samenwerking met 

de plaatselijke pastoor te bespreken en daarbij rekening te houden met de pastorale en 

liturgische mogelijkheden die plaatselijk spelen. 

 

Wij raden dan ook aan "niet over het graf heen te regeren", d.w.z. laat het zoveel 

mogelijk bij wensen. Immers het zijn de nabestaanden die afscheid moeten nemen. De 

overledene heeft dan immers al "afscheid" genomen. 

 

 

Internet e.d. en belangrijke papieren 

 

Doordat we steeds meer zaken regelen via internet is het handig om inlogcodes en 

wachtwoorden etc. op een veilige plaats te bewaren. Zorg dat de rechthebbende op de 

hoogte is van deze locatie. 

Dit geld ook voor belangrijke papieren zoals trouwboekje, paspoort, bankpassen etc. 
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Wilt u een persoonlijk gesprek bel dan met het parochie 

secretariaat om een afspraak te maken. 

 

Adres: Parochie van de Heilige Nicolaas. 

P.J. Jongstraat 45 

1614 LB Lutjebroek 

Tel.nr.:0228-511566 

E-mail: hnicolaas.lutjebroek@hetnet.nl 

 

Spreekuur secretariaat : di. en do. van 10:00 – 11:00 uur 

Spreekuur diaken do. 13:00-14:00 uur. En op afspraak. 

 

Wilsbeschikking  

U weet nu misschien wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. We denken graag met u mee 

over hoe u uw begrafenis of crematie vorm wilt geven, om in ieder geval zo dicht mogelijk 

bij uw verwachtingen te kunnen komen. U zet al uw wensen en verwachtingen onder 

elkaar in een wilsbeschikking. Wellicht geeft het u rust door te weten dat u alles al hebt 

doordacht en uw nabestaanden relatief eenvoudig uw wensen kunnen uitvoeren. 

Een wilsbeschikking is een overzicht van alles wat u belangrijk vindt rondom uw 

uitvaart. Het is geen testament, dat zich meer richt op wat u nalaat.  

Deze wilsbeschikking omvat de belangrijkste keuzemogelijkheden. We bieden dan ook 

graag onze hulp aan bij het invullen van uw wilsbeschikking, als u dat op prijs stelt. 

We raden u aan om uw wilsbeschikking te bewaren bij uw andere belangrijke papieren 

zoals bij uw testament. Laat het ook een onderdeel van uw testament zijn zodat het ook 

bekend is bij de notaris. Of ook aan degene te geven die te zijner tijd uw uitvaart regelt 

zodat u het waardige afscheid krijgt dat u verdient. We willen er voor u zijn. Op onze 

eigen manier, met zorg en aandacht, betrokkenheid en medeleven. 
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