Aan alle uitvaartondernemingen die actief zijn
binnen de HH. Franciscus en Claraparochie
Betreft: ontwikkelingen in de parochie, die van invloed zijn op uitvaarten
Twello, 14 februari 2017
Geachte uitvaartondernemers,
Graag stellen wij u met deze brief op de hoogte van de ontwikkelingen in onze parochie, die van
invloed zijn op de mogelijkheden voor uitvaarten die door ons pastoraal en liturgisch worden begeleid.
Meldpunt uitvaarten
Voor het praktisch aanvragen en afspreken van een uitvaart kunt u contact opnemen met het meldpunt
uitvaarten. Door de week is dit meldpunt bereikbaar via het secretariaat van de locatie Twello,
telefoon 0571-272220 of het secretariaat van de parochie, telefoon 0571-274445. Indien het
secretariaat gesloten is wordt men doorverwezen naar 06-21457097. Door de week is het meldpunt
bereikbaar van 9.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdag en zon- en feestdagen is het nummer bereikbaar
van 11.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.
Pastor van de Week en de voorgangers bij uitvaarten
Voor dringende pastorale zaken is elke dag van de week één van de pastores telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 06-53154358, van 9.00 tot 20.00 uur.
In overleg tussen het meldpunt uitvaarten en de pastor van de week wordt ook bekeken welke pastor
of uitvaartvrijwilliger de voorganger van een gemelde uitvaart zal zijn. Indien een uitvaart plaatsvindt
op zaterdag of maandag zal de uitvaart in principe verzorgd worden door een uitvaartvrijwilliger uit de
parochie. Indien de overledene tijdens zijn of haar ziekbed geregeld contact heeft gehad met een pastor
of een uitvaartvrijwilliger, kan door de nabestaanden gevraagd worden of deze voor kan gaan in de
uitvaart.
Uitvaarten in de liturgische centra
In onze parochie functioneren nog drie kerken als liturgische centra, te weten
de H. Martinuskerk te Vaassen,
de H. Martinuskerk te Twello (tevens eucharistisch centrum) en
de H. Antonius Abtkerk te Loenen.
In deze drie kerken kunnen de uitvaarten op de gebruikelijke wijze gehouden worden: door middel van
een eucharistieviering, woord- en communieviering of een gebedsviering.
De mogelijkheid van een kerkelijke uitvaart in de H. Martinuskerk in Bussloo
Van de vijf in 2014 gesloten kerken van onze parochie zijn er inmiddels vier verkocht. Alleen de H.
Martinuskerk te Bussloo is op dit moment nog niet onttrokken aan de eredienst, alhoewel deze kerk
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wel gesloten is voor de zondagse eredienst. Dat wil zeggen dat er in deze kerk geen reguliere
(weekend)vieringen meer plaats inden. Maar deze kerk blijft, zolang deze nog niet verkocht is, wel
intact als gewijde ruimte. Pas bij de vervreemding/verkoop van het kerkgebouw zal deze kerk aan de
liturgische eredienst onttrokken worden.
Tot die tijd blijft, onder voorwaarden, de mogelijkheid van een kerkelijke uitvaart in deze kerk
bestaan. Deze uitvaart kan dan gehouden worden in de gebruikelijke vorm van een eucharistie viering,
viering van woord en communie of een gebedsviering. Ook het houden van een avondwake blijft tot
de mogelijkheden behoren. Voorwaarde voor het houden van een uitvaart in deze kerk is wel, dat er
nog een goede infrastructuur aanwezig moet zijn om de uitvaart mogelijk te maken, zoals de
aanwezigheid van een koster en een koor. Elke keer als er een aanvraag binnenkomt voor een uitvaart
in Bussloo zal eerst bekeken worden of het nog mogelijk is om in deze kerk een uitvaart te realiseren.
Nadat de kerk onttrokken is aan de eredienst, zullen er geen uitvaarten meer gehouden kunnen
worden. Mocht dit zich voordoen, dan zullen wij u zo tijdig mogelijk informeren.
Uitvaartplechtigheden zonder gebruikmaking van een kerkgebouw
Naast uitvaarten die gehouden worden in één van de kerken van onze parochie is er ook de
mogelijkheid om, met pastorale en liturgische begeleiding van een pastor of uitvaartvrijwilliger, een
gebedsdienst te houden in een andere ruimte dan het kerkgebouw. Te denken valt aan de aula van een
begraafplaats, crematorium of rouwcentrum, een afscheid in huiselijke sfeer of in een andere
gelegenheid.
In deze zin kunnen ook Het Boshuis (de voormalige kerk O.L.Vrouw Tenhemelopneming) in
Klarenbeek en de voormalige H. Geestkerk in Eerbeek functioneren als ruimte om een uitvaart te
houden. Ook bij een uitvaart in deze gebouwen willen wij in de toekomst onze medewerking blijven
verlenen. Dit zal dan wel gebeuren in de vorm van een gebedsdienst, dus zonder communie. Voor het
gebruik van deze ruimten dient voor de beschikbaarheid ook contact opgenomen te worden met de
beherende stichtingen.
De voormalige H. Martinuskerk te Epe en H. Antoniuskerk in De Vecht kunnen niet meer voor
uitvaarten gebruikt worden.
Avondwake blijft mogelijk
Een goed gebruik binnen de R.K. Kerk is het bijeenkomen van nabestaanden op de avond
voorafgaande aan de uitvaart voor een wake. Vrijwilligers uit de parochie geven dit gebedsmoment
vorm. De avondwake wordt in de regel gehouden in de kerk waarin de volgende dag ook de uitvaart
gehouden wordt.
Gebruik van de begraafplaatsen
In onze parochie hebben wij enkele katholieke begraafplaatsen, ook in de buurt van kerken die
gesloten zijn. De sluiting en onttrekking aan de eredienst van de verschillende kerken heeft geen
gevolgen voor het gebruik van de begraafplaatsen. Deze blijven op de nu gebruikelijke wijze
functioneren.
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Wij hopen u met bovenstaande informatie voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er van uw kant
vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met het
secretariaat van onze parochie, tel: 0571-274445 (open op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00
uur) of per email: secretariaat@franciscusenclara.com.
Wij hopen ook in de toekomst op een vruchtbare manier met u te kunnen blijven samenwerken om zo,
voor katholieke overledenen en hun nabestaanden, te zorgen voor een waardevolle en pastoraal
verantwoorde uitvaart.
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team van de HH. Franciscus en Claraparochie,
namens hen Ineke Bouwmeester, secretaresse

