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De avondwake
Hoe gaat het?
Een avondwake is een gebedsdienst die gehouden
wordt op de avond voor de uitvaart. Deze wordt geleid
door vrijwilligers, die door de parochie voor deze taak
gevraagd zijn. Zij zijn daarvoor opgeleid. De coördinator van de avondwakegroep wordt door de pastor gebeld en neemt daarna contact met u op. Hij of zij
maakt een afspraak om samen met u de avondwake
voor te bereiden.
Samenstellen van de avondwake
In een avondwake is ruimte voor eigen teksten en of
muziek en ook voor uw eigen manier om afscheid te
nemen van uw overledene. Uiteraard gebeurt dit in
overleg.
Rekening houdend met het karakter van een avondwake kunt u muziek aandragen die u, graag wilt (laten)
horen.
Wij werken niet met boekjes maar beschikken over een
dia-apparaat waarmee we teksten op het scherm zetten.
Naamkruisje
We laten als geloofsgemeenschap voor de overledene
een kruisje maken met zijn of haar naam, de geboortedatum en de datum van overlijden. Dat kruisje wordt in
de avondwake aan de Paaskaars bevestigd.
Belangrijk

H. Johannes

Wij vinden het fijn uw wensen te vertalen om zo een
persoonlijke avondwake te maken. Bespreek uw wensen gerust met de leden van onze avondwakegroep.

De uitvaart.
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Hoe gaat het
De uitvaartonderneming maakt met u, na overleg met de parochie, de afspraak over tijdstip
van avondwake en uitvaart. Hij geeft aan de parochie door wie de contactpersoon van uw familie is. De uitvaartdienst kan een eucharistieviering, een woord- en gebedsdienst of een woorden communiedienst zijn. De uitvaartdienst kan
worden geleid door de pastor, de pastoraal werker of een daartoe opgeleide vrijwilliger.
Samenstelling van de viering
Samenstelling van de viering gebeurt in overleg. Ook hier werken we niet met boekjes maar
met het diascherm.Eigen inbreng en actieve
deelname tijdens de uitvaart wordt gewaardeerd.
Muziek
Onze parochie heeft een gemengd koor waar we
een beroep op mogen doen. U kunt ook, in
overleg met de voorganger, voor cd’s kiezen.
Kiezen voor het koor én voor cd’s is geen optie.
Versiering van de kerk
Onze siergroep zorgt ervoor dat de kerk sfeervol versierd is. Het staat u echter vrij zelf voor
extra bloemen te zorgen.
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Gedachtenisprentje
De tekst voor het gedachtenisprentje wordt
door u zelf verzorgd. De uitvaartondernemer
verzorgt het drukken ervan.
Naamkruisje
Het kruisje met de naam en data van de overledene wordt tijdens de uitvaartviering bij het
herdenkingskruis geplaatst. Daar blijft het een
jaar hangen en kunt er, telkens als u naar de
kerk komt, een kaarsje bij aansteken. Na het
eerste jaargetijde wordt het aan de familie
overhandigd zodat het thuis een plek kan krijgen.
Crematorium
De voorganger van de uitvaartviering gaat niet
mee naar het crematorium. Een helpende hand
kan worden geboden met de voorbereiding van
de laatste gang in het crematorium. Wanneer u
later de urn op het kerkhof wilt plaatsen of wilt
bijzetten in een bestaand graf kunt u, als u dat
op prijs stelt, vragen of de voorganger daarbij
aanwezig wil zijn.
Bespreek gerust uw wensen met de pastor of
voorganger. Als het mogelijk is komen we aan
uw wensen tegemoet.
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Nazorg

Bezoek

Kort na de avondwake of uitvaart bezoekt de
pastor en of iemand van de avondwakegroep u
weer.
Intenties
Gedurende een jaar wordt uw overledene in
onze kerk maandelijks, in overleg met de familie, in een van de weekenddiensten herdacht.
Allerzielen
Met Allerzielen (2 november) worden alle
overledenen van het voorgaande jaar herdacht
in onze kerk.
De contactpersoon ontvangt daarvoor een
schriftelijke uitnodiging met nadere informatie
over deze speciale viering.

Parochie H. Johannes
Van Diemenstraat 1
Veghel
0413 - 364355
Pastorale Eenheid Veghel
0413 - 363115

