
Allerzielen 
Op twee november worden alle overledenen van het jaar ervoor herdacht. 
Door het noemen van hun namen en door aan het licht van de paaskaars 
een kaars aan te steken voor hen, blijven zij in ons midden, in ons hart en 
onze herinnering. De nabestaanden krijgen voor deze viering een 
uitnodiging.  
 
 
Nazorg 
De past(o)or kan gebeld worden voor een gesprek. Hij/zij komt dan graag 
langs. Mocht u het op prijs stellen dat er vaker contact is met de parochie 
dan kan dat worden aangegeven en komt iemand van de bezoekersgroep 
van de parochie langs.  
 
Overig 
 Het tarief voor een uitvaart worden jaarlijks vastgesteld. Zie website. 

https://www.hildegardparochie.nl/tarieven-kerkelijke-diensten 
 De collecte tijdens de uitvaart is voor eigen parochie.  
 Vijf zondagen opvolgend op de uitvaart wordt de naam van de 

overledene genoemd bij de voorbeden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Jozef Zuidhorn 

Salvator Maria Groningen 

H. Nicolaas Haren 

Walfried Groningen 

Als ik me alleen voel God.                   Wilt U dan bij mij zijn? 
Als de grond onder                              Wilt U naar mij omzien? 
me wegschuift.                                    Neem mij bij de hand 
Als ik kou om mijn hart voel.               Laat mij steunen op U. 
Als ik zoek naar een houvast 
Als ik me afvraag waarom toch? 
Als ik in verdriet wakker word. 

 

UITVAART 

H. Jozef  
De Gast 38 
8801 AE Zuidhorn 
secr.jozef@hildegardparochie.nl 
 
Salvator Maria 
Van Starkenborghstraat 1 
9721 EA Groningen 
secr.salvator@hildegardparochie.nl 
 
 

H. Nicolaas 
Irenelaan 2 
9752 LS Haren 
secr.nicolaas@hildegardparochie.nl 
 
Walfried 
Ra 4 
9733 HS Groningen 
secr.walfried@hildegardparochie.nl 
 



Het overkomt ieder mens, afscheid moeten nemen van een dierbare.  
Het overlijden van een geliefd persoon is ingrijpend. Er komt veel op je af.  
Er moeten allerlei praktische zaken geregeld worden. Het is belangrijk dat 
het afscheid past bij u en uw familie en recht doet aan de wensen van de 
overledene. Er zijn vele mogelijkheden dus er moeten keuzes gemaakt 
worden. Zo ook de keuze wel of niet in de kerk. In tegenstelling tot wat 
vaak wordt gedacht, is een uitvaart in de katholieke kerk eigenlijk niet 
alleen een afscheidsviering. Waar het ook om gaat is dat we de 
overledene toevertrouwen aan God. Zonder dat het de pijn rond iemands 
overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God - 
die tijdens ons leven met ons mee is gegaan - ons ook door de dood heen 
zal vergezellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de keuze is gevallen op een kerkelijke uitvaart, kan deze folder u 
verder helpen. U vindt informatie over de gang van zaken bij een uitvaart 
vanuit de vier kerken van de Hildegardparochie vanaf het moment direct 
na het overlijden tot en met de nazorg. 
 
Overleg met de parochie 
Allereerst is het wenselijk de past(o)or zo spoedig mogelijk in te lichten; 
Pastoor Arjen Jellema 06-12717774, pastor Myriam Oosting 06-39175000. 
Met hem/haar worden data en tijden van de uitvaartviering vastgelegd en 
kunnen verdere afspraken worden gemaakt. U kunt direct zelf contact met 
de past(o)or opnemen, maar het kan ook via de uitvaartverzorger. 
 
Kerkelijke viering 
Er worden drie vormen van een kerkelijke uitvaartviering onder- 
scheiden: een eucharistieviering (requiemmis), een woord- en 
communieviering en een gebedsviering. Op het eind van de vieringen is   
de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de 
overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt). Een 
eucharistieviering kan alleen als de pastoor voorgaat. 

Na afloop van de viering kan indien gewenst de past(o)or mee naar de 
begraafplaats of crematorium om een afsluitend gebed te doen. Alles in 
overleg.  
Het kan voorkomen dat een kerkelijke viering niet gewenst is, dan bestaat 
de mogelijkheid om de plechtigheid in het crematorium of op de 
begraafplaats te houden, waarbij de past(o)or aanwezig is. 
 
Eigen inbreng 
Van familie of vrienden van de overledene is eigen inbreng in een 
kerkelijke viering mogelijk. Deze vindt altijd in overleg met de past(o)or 
plaats.  
· mee kiezen van schriftlezingen 
· voorlezen van de eerste lezing 
· voorbede helpen maken en bidden 
· samen uitzoeken van liederen uit het koorrepertoire 
· opstellen van een In Memoriam en uitspreken 
· de ingeleide en uitgeleide doen 
· aansteken van de kaarsen rondom de baar 
· uitspreken van een gedicht 
Er kan indien gewenst in overleg met de past(o)or een liturgieboekje voor 
de uitvaart gemaakt worden en in individuele gevallen is er fotoprojectie in 
de kerk mogelijk. 
 
Muziek  
De kerkelijke uitvaart behoort tot de katholieke liturgie: levende 
mensen verbinden hun bestaan met dat van de levende God. 
Dat is de reden dat er in de liturgie gekozen wordt voor levende muziek 
door het parochiekoor met een organist. Muziekopnames zijn 
derhalve minder passend. Als er een uitdrukkelijke wens is, kan het 
worden overlegd met de past(o)or. 
 
 
 
 
 
Herdenken in de parochie  
Er wordt een gedachteniskruisje (-blad in Haren) voor de overledene 
gemaakt. Dit herdenkingsteken krijgt een speciale plaats in de kerk. Zo 
blijft de overledene nog in het midden van de geloofsgemeenschap. 
Tevens wordt de naam van de overledene op een zichtbare plaats in de 
kerk geëerd gedurende een bepaalde periode. 

De uitvaartviering is een paasviering: een viering van hoop en 
perspectief over de grenzen van dit leven heen, waarbij onze dierbare 
wordt toevertrouwd aan Gods liefde. De uitvaartliturgie is rijk aan 
symboliek in zang, woord en rituele handelingen. Samen vormen ze 
één geheel: het één bevestigt het ander en op deze wijze wordt de 
viering een bron van hoop, bemoediging en troost.  

Als achteromkijken je pijn doet, en vooruitblikken je bang maakt 
Kijk dan omhoog en Ik zal er zijn 
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