
 

Bij een uitvaart, vanuit de geloofsgemeenschap in 
Klarenbeek, nemen we afscheid in het Licht van het 
Geloof.  
 

 

 

 

 

 

Dat betekent dat we onder andere gebruik maken 
van wijwater, wierook en de Paaskaars. 

 Na de melding van een overlijden, wordt er 
 ’s avonds om 19.00 uur geluid. Behalve in het 
weekend. 

De familie overlegt eerst met de uitvaartleider over 
hun wensen (datum, tijd, plaats etc). Vervolgens 
neemt, bij voorkeur de uitvaartleider, contact op 
met het centrale aanmeldpunt van de parochie. 
De coördinator zorgt o.a. voor een voorganger 
(priester, pastoraal werker of uitvaartvrijwilliger). 
Het gaat om een afscheidsviering in de vorm van 
een gebedsviering.  
De contactpersoon van de geloofsgemeenschap 
Klarenbeek zet ter plaatse de verdere schakels in 
werking en neemt ook contact op met de familie 
van de overledene. Daarbij kan zij/hij een beroep 
doen op onze eigen vrijwilligers.  

 

 

Bij een uitvaart vanuit de geloofsgemeenschap in 
Klarenbeek zijn de volgende mensen betrokken: 

Koster en acolieten. 

Het koor ‘Spirit’. 

Mensen die voor de bloemen zorgen. 

Mensen die een gedachteniskruisje verzorgen. 

Mensen die een ‘In Memoriam’ schrijven voor de 
Nieuwsbrief. 

Tijdens de uitvaart is er een voorgeschreven 
collecte. De opbrengst is voor het onderhoud van 
de begraafplaats. 

Van de uitvaart wordt een geluidsopname gemaakt 
die de nabestaanden op een CD kunnen ontvangen. 

Een jaar lang wordt er maandelijks een 
gebedsintentie gelezen. 

Tijdens de eerstvolgende viering wordt er 
stilgestaan bij het overlijden van de parochiaan uit 
onze geloofsgemeenschap. 

De familie krijgt een persoonlijke uitnodiging voor 
de jaarlijkse Allerzielenviering op 2 november. 

 

NB. Er kan ook een kerkelijke uitvaart in een 
crematorium plaatsvinden. 

 

 

 

In Het Boshuis kunnen ook andersoortige uitvaarten 
worden gehouden. 

Dan zal, uit respect voor een overledene  die tot de 
geloofsgemeenschap van Klarenbeek heeft 
behoord, de naam van de overledene, de datum en 
plaats van overlijden in de Nieuwsbrief geplaatst 
worden. 
Tevens wordt er bij de eerstvolgende viering een 
melding gedaan van overlijden. 

 

De beheerder van Het Boshuis kan u nader 

informeren over wat er m.b.t. andersoortige 

uitvaarten mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden bij het centrale 

aanmeldpunt van de parochie 

(antwoordapparaat helemaal afluisteren) 

‘Franciscus en Clara’ 

 

 

Tel: 0571 272220 

b.g.g. 

tel: 06 21 45 70 97 

 

 

Andersoortige uitvaarten 

De beheerders van Het Boshuis: 

 

Dhr. M. Buitenhuis  

tel 06 30 60 69 43 

 

Dhr. H. Hurenkamp 

tel 06 51 06 24 53  

 

beheerder@hetboshuisklarenbeek.nl  

www.hetboshuisklarenbeek.nl 

 

 

 

Uitvaarten 

in de 

geloofsgemeenschap 

O. L. Vrouw Tenhemelopneming 

Kerkweg 2 

7382 BN Klarenbeek 

tel: 055 3011202 

 

 klarenbeek@franciscusenclara.com 

www.franciscusenclara.com 
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