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Voorwoord.  

Geachte parochianen,Jullie zijn het licht der wereld, het zout der aarde. 

 
Onze wereld is een dorp geworden. Door moderne communicatiemiddelen 
ervaren we wat er leeft veraf en dichtbij. Vreugde en hoop, zorgen en verdriet. 
Zoals recente aanslagen in Parijs, het Ebolavirus in Afrika maar ook de vele 
christenvervolgingen in o.a. Syrie, Irak en Nigeria waar kerken in brand 
gestoken worden en mensen die in Christus geloven vermoord worden. Het 
lijkt ver weg, maar komt steeds dichterbij. 
Ook hier worden we getroffen door nood en zorg. Vereenzaming neemt toe, 
vrijwilligers in verenigingen en parochies vergrijzen,  En dat in een tijd waarin 
er behoefte is aan warmte, liefde, aan verbondenheid, aan geloof. 
 

Onze parochies en haar kerkgebouwen hebben veel te bieden. Voor de een 
zijn ze veilige sociale havens, die een familiare functie hebben van 
verbondenheid.  
Voor veel mensen is de kerk een soort service-instelling geworden. Ze maken 
gebruik van de kerkelijke service zoals een huwelijk, uitvaart, doop, eerste 
heilige communie of vormsel.  
Er zijn ook mensen die in de parochie hun geloof belijden en zich sterken aan 
de blijde Boodschap. Ze nemen deel aan eucharistievieringen, 
Taizevieringen, gebedsvieringen of bedevaartsreis. Mensen die ontvankelijk 
zijn voor de oproep van Christus: “Jullie zijn het Licht van de wereld en het 
zout der aarde”. Kortom onze parochie staat open voor ieder mens. 
 

Voor u ligt onze PAROCHIEGIDS. Een gids die u wegwijs wilt maken in onze 
parochie en ons cluster Tabor. U vindt de bestaande werkgroepen die er zijn, 
maar ook de nieuwe initiatieven en werkwijzen.  
Want onze parochies staan niet stil. Zij luisteren, overwegen en kijken hoe 
Christus boodschap en Zijn leven een actueel gezicht krijgen in deze tijd. Ze 
willen samen met mensen die zich geroepen weten het gist, het licht, het zout 
zijn voor die mens die aanklopt.  
Daartoe is vitaliteit nodig, van jong en oud, openheid en geen negatieve 
kritiek. Daartoe hebben we financiële middelen nodig, zoals de jaarlijkse 
kerkbijdrage, giften en gaven, om niet alleen in onze stenen kerkgebouwen te 
investeren en ze open te houden, maar om juist ook de levende bouwstenen 
aan te dragen voor geloofsverdieping, bezinning, voor momenten van 
eucharistie en samenzijn rondom de keukentafel. DOET U MEE? 
 
Uw kerkbestuur en pastorale team, Pastoor Marcus Vankan 

mu.vankan@telfort.nl 06-13173556         

              

mailto:mu.vankan@telfort.nl
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We hebben onze kerkgemeenschap nodig om te kunnen 
helpen, vieren, bidden, meedenken en rouwen. Maar om 
levendig te blijven is ook geld nodig. 
 

Geachte dorpsbewoners, 
 

We zouden het zeer fijn vinden wanneer we u (weer) mochten 
rekenen tot de parochianen die jaarlijks een financiële bijdrage 
leveren aan onze parochie. 
In deze informatiebrochure kunt u lezen waarom we uw steun 
hard nodig hebben. Al jaren kent onze parochie  een groot 
negatief saldo.  
 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL15RABO 0113916973 t.n.v. Parochie St.Liduina  
vermeld er s.v.p. bij: “ Kerkbalans 2014” en uw adres. 
 

N.B. UW BIJDRAGE aan KERKBALANS IS (onder voorwaarden) een 
AFTREKPOST bij de aangifte van uw INKOMSTENBELASTING. 
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EUCHARISTIEVIERINGEN: iedere zaterdag 18.00 uur. 

In de wintermaanden zijn deze vieringen, op enkele na, in de 
zijkapel. (meer warmtecomfort en we besparen energie) 
 

Voor de Kerkdiensten en misintenties: zie  De Klepper, 

Leudalnieuws en  www.parochieclustertabor  of 
www.gezien.nl/leudal  

 
Soms worden bijzondere kerkdiensten alleen in de grotere 

parochies van het cluster gehouden, zoals in de Goede Week,  
2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 2e Kerstdag. 

Op doordeweekse dagen is er in de avonduren een 

Eucharistieviering in de H.Nicolaaskerk te Heythuysen. 
 

 
BIJZONDERE VIERINGEN 2015 in Kelpen-Oler: 

Carnavalsmis  zaterdag 14 februari 19.00 uur     
Aswoensdag 18 februarit 18.00 uur    
Paaszondag 5 april 11.00 uur   
Viering 1e H.Communie zondag 12 april 10.00 uur 
Liduina-parochiefeest: zondag 14 juni  
Kermismis  zaterdag 1 augustus18.00 uur 
Gebedsdienst  Allerzielen: zondag 1 november 14.00 uur met 
zegening van graven, columbarium en strooiveld. 
Kerstavond  donderdag 24 december om 19.00 uur  
1e Kerstdag vrijdag 25 december om 11.00 uur. 
 

In 2014 begeleidden en vierden we in onze parochie: 
2 Dopelingen, geen Communicanten, 11 Vormelingen(kerk 
Grathem),  geen Kerkelijk Huwelijk of Uitvaart. Het gouden 
huwelijk van het echtpaar Venbrucx-van den Heuvel. We 
vierden op 14 juni ons Liduinaparochiefeest en zaterdag 13 
september i.s.m. De Zonnebloem de Nationale Ziekendag. 
 

 

http://www.parochieclustertabor/
http://www.gezien.nl/leudal
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PAROCHIEVRIJWILLIGERS: 
 

Ruim 100 vrijwilligers zijn werkzaam  in onze parochie en 
dankzij hun actieve deelname LEEFT de gemeenschap. We 
zijn elkaar gegeven. Dat beseffen we en we leven ernaar. 
 

Het kerkkoor, collectanten, lectoren, voorgangers in 
avondwaken en woord-en communiediensten zorgen mede 
voor de wekelijkse en bijzondere diensten.  
We rekenen hierbij ook op de misdienaars, de koster en het 
kinder- en jeugdkoor Swing it Out. 
Dan zijn er nog de vrijwilligers voor de actie Kerkbalans die 

huis aan huis dit jaarverslag bezorgen. Zie ook blz.13. 
Een groep senioren zorgt voor het onderhoud van 
kerkhof/kerktuin en kerkgebouw. 
Alle vrijwilligers zijn door het bisdom verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid, ongevallen en rechtshulp. 
Dit geheel staat onder leiding van de parochie-KERNGROEP,  
5 vrijwilligers, samen met pastoor Vankan. 
 

Parochie-KERNGROEP Kelpen-Oler:   

pastoor  Marcus Vankan, voorzitter            0475-475372 
dhr. Lei Bours, kerkbalans/kerkhofadministr.     0495-632321 
dhr. Chris Corsten, secretariaat           0475-451551 
mevr. Petra Köhlen,penningmeester          06-46761100 
dhr. Tim Schmitz, vice-voorzitter en cluster        0495-651570 
mevr May v.d.Winkel, zaaltje/versieringen         0495-651716 
 

PAROCHIEKANTOOR tussen kerk en pastorie 

Grathemerweg 52    6037RP Kelpen-Oler 
open op dinsdagen van 10.00 - 11.30 uur 

Telefonisch  ook bereikbaar op andere tijden:  06-81252269 

UW PAROCHIE ZOEKT misdienaars, lectoren, zangers 

kerkkoor, senioren voor de onderhoudsgroep en acolieten voor 
de uitvaartdiensten. Vraag hiervoor bij uw Kerngroep. 
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TARIEVEN 2015  Kerkdiensten. 
 

Door het bisdom voor 2015 gegeven adviesprijzen welke we, gezien ook de 
samenwerking binnen het cluster,zo mogelijk hebben overgenomen. 
 

Weekenddienstof dienst op een kerkelijke feestdag          25,00 
Uitvaart-rouwdienst (incl. koor en organist) *                   400,00  
Avondwake (vóór de uitvaartdienst)             50,00 
Avondwake  zonder daaropvolgende uitvaartdienst *      400,00 
Dienst in crematorium, niet in de kerk *                     320,00 
Begeleiding door priester naar crematorium na uitvaart    50,00 
Jubileummis (niet tijdens reguliere weekenddienst)         250,00     
Huwelijksmis (incl. koor/organist) *                      400,00 
Voor bloemversieringen dient men altijd zelf zorg te dragen. 

Gestichte Jaardienst op zaterdagavond of zondag: 
5 jaar: €125      10 jaar: €250       20 jaar: €500 
 

*N.B.Behorend tot een gezin/huishouden waar de laatste 3 jaren min. 
€100,00 per jaar aan Kerkbalans is bijgedragen, is er geen bijdrage 
verschuldigd voor de diensten: avondwake, begrafenis, huwelijk. 
 

Bankrekeningnummer: NL52RABO01139 02 824 t.n.v. 
Parochie St.Liduina Kelpen-Oler. Dit nummer niet gebruiken 
s.v.p. voor uw Kerkbalansbijdrage. 
 
 
 
 
Anno  1936        
       

Nog geen 
parochiezaaltje. 
Let op kleine 
torentje op het 
kerkschip. 
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TARIEVEN 2015 BEGRAAFPLAATS  (incl. grafakte) 
 

Deze tarieven zijn binnen het parochiecluster zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd. 
 

Grafhuur 30 jaren                                   500,00 
                Verlenging voor 10 jaren                       200,00 
Grafhuur dubbel naast elkaar kan niet meer. 
                Wel bijhuren voor 10 jaren           200,00 
Kindergraf huur voor 30 jaren            200,00 
                Bijhuren voor 10 jaren            100,00 
Eénmalige bijdrage onderhoudskosten kerkhof     150,00 
 
Graf delven gebeurt altijd via de uitvaartverzorger. Deze dient hierover 
contact op te nemen met de beheerder van het kerkhof, dhr. Lei Bours 
tel. 06-41838783; b.g.g. parochietelefoon: 06-81252269 
 

Graf ruimen: enkel/dubbeldiep                      100,00 
                     dubbel naast elkaar                150,00 
                     kindergraf    50,00 
Grafruiming volgens het reglement bij de ingang van het kerkhof. 
Administratie begraafplaats: dhr. Lei Bours, Kerkstraat 1  
 

Bijzetten van urnen in Columbarium 
Nis met plaats voor 2 urnen; huur voor 15 jaren     300,00 
                 Bijhuren voor 10 jaren             200,00 
 
Uitstrooien van de as  op het strooiveld, incl. door parochie 
geleverd standaardnaamplaatje                        125,00 
 

Kort na een uitvaart ontvangt de contactpersoon der nabestaanden 
een brief, waarin de familie desgewenst kan aangeven op welke 4 
data binnen 1 jaar na de uitvaart er H.Missen voor de overledene, uit 
de collecteopbrengst van de uitvaart, gevierd kunnen worden. 
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 
 
              Afrek.        Begr.    Afrek. Begr. 
INKOMSTEN                2013         2014__ 2014__   2015  
   
Kerkbalans             12949      13000   13429     12500 
Collectes+acties           6133        5000     3499       4000 
Misintenties               3259        2000     2071       2000 
Kaarsengeld                 420         350        311         350 
Giften/bijdragen               198             0           5             0 
Bijzondere collecten      1419       1000       149         200  
Huur                  2034       1800     2376       2000 

                        Rente                            2200       2000     1702       1500 
Subsidies                1775       1775     1775       1775 
Begraafplaats                  734       1000          0        1000  
Nadelig saldo              18671    12751     3768     10525 

 
TOTAAL              29974     35083   29740      35850 
 
UITGAVEN____________________________________ 
Onderhoud gebouwen   1972       1000      996 1000 
Energiekosten       4947       4000    4061 4000 
Verzekeringen/ lasten    4360       4000    4308        4500 
Reserv.groot onderh.    7248        6726    7250 7250 
Personeelskosten        15407      13000   7550*     10000 
Eredienst en pastoraal   1867       2000    2127 2200 
Afdracht bisdom e.d.      6029       5800   -1473       2400 
Afdracht bijz. collecten   1620       1000      215   200    
Begraafplaats      2292       1000      734   800 
Beheerskosten     3998       2500    3317 3500 
 
TOTAAL    29974     35083  29740      35850      
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Toelichting financiën 2014: 
 

Voor 2014 is het overzicht op voorgaande pagina nader 
aangepast. Dat vergroot de transparantie. Er zijn belangrijke 
besparingen doorgevoerd en de energieafrekening 2014 viel 
onlangs erg mee. 
 

-Weinig tot geen extra vieringen in 2014:opbrengsten 
misintenties, collecten en kaarsengeld teruggelopen. 
-De Vastenaktie gaat nu via de Goede Doelenweek en wordt 
rechtstreeks overgemaakt naar het MissieThuisfront Weert. 
 

-Kosten personeel/sociale lasten/huisvesting en huishouden 
pastoor Vankan evenals clusterkosten worden naar rato in het 
parochiecluster gedeeld. Voor Kelpen-Oler betekent dat 9,7% 
van de totale kosten. In 2014 vond er een grote 
verrekening(ook nog over 2012 en 2013) op de reeds betaalde 
voorschotten plaats, die zeer in het voordeel voor ons uitviel. 
 
-Kosten schilderwerk buitenkant kerk (ruim €12.500), 
dakonderhoud en vernieuwing plafond parochiekantoortje 
(€1078) zijn van de voorziening groot onderhoud afgeschreven. 
Samen met het negatief saldo teerden we ongeveer €18.000 in. 
De kerk ziet er aan de buitenkant echter weer verzorgd uit. 
 

*Specificatie enkele kosten: 
Kosten schoonmaak kerk en zaaltje  €  2360,55 
Raming kosten pastoor+ assistentie * €    734,10 
Dirigent/organisten    €  4159,14 
Administratie/secretariaat   €  2330,86 
 
 We collecteerden in 2014 extra voor: 
Paascollecte Misdienaars €149,55 Overige extra collectes 
samen €149,00. Kerstcollecte voor de eigen kerk: € 311,85. 
Vastenaktie via GoedeDoelenWeek €359.50.  
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DE CLUSTERVORMING                  
VORDERT. 

 
Per 1 maart 2014  functioneren 5 
parochies samen onder één 
Clusterkerkbestuur. In dit 

bestuur zijn 2 mensen uit elke 
parochie vertegenwoordigd. Zaken als afstemming van 
pastoraal en erediensten, financiën, personeel, bouwzaken, 
beheer en onderhoud, knelpunten in de parochies, e.d. worden 
in dit bestuur besproken. 
 
Clusterkerkbestuur v.a. maart 2014: 

Pastoor Marcus Vankan,  voorzitter                        0475-475372 
Dhr. Jean Leveau, Heythuysen, secretaris             0475-492478 
Dhr. Gerhard Reuling, Heythuysen, penningm.      0475-494480 
Dhr. Jo Smolenaars, Kelpen-Oler, gebouwen         0495-651346 
Dhr. Tim Schmitz Kelpen-Oler, vice-voorzitter        0495-651570 
Mevr. Elianne Kamphuis Baexem, pastoraal          0475-459081 
Mevr. Louise Savelkoul, Grathem, financiën           0475-495950 
Mevr. Tiny Rittersbeek, Grathem, organisatie         0475-403638 
Mevr. Ria Klaassens, Leveroy, financiën            0495-652054 
Dhr Frans Kurstjens, Leveroy, eigendommen         0495-651563 
vacature Baexem wordt voorjaar 2015 ingevuld 

  
De parochies blijven financieel zelfstandig en het eigen 
vermogen blijft ter beschikking van iedere parochie. Over grote 

investeringen beslist het clusterkerkbestuur, op voorstel van de 
parochiële Kerngroep en/of de Parochieraad. 
 
In iedere parochie functioneert een KERNGROEP die zorgt 

voor de gewone gang van zaken: de vieringen, de administratie, 
de afhandeling van financiële zaken, het parochiebureau, het 
dagelijkse onderhoud, de begraafplaats, e.d.  
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In Kelpen-Oler zijn dat de 5 leden van het voormalige 

parochiebestuur.(zie blz. 5) 
In Kelpen-Oler functioneert een PAROCHIERAAD, bestaande 
uit vertegenwoordigers van alle werkgroepen/vrijwilligers en van 
verenigingen/organisaties die regelmatig contact met de 
parochie hebben. Deze komt in principe 2 maal per jaar bij 
elkaar, bespreekt de gang van zaken in de parochie, adviseert 
het Clusterbestuur gevraagd en ongevraagd en ondersteunt de  
parochiële Kerngroep. 
 
 

In september 2014 was er een clusterbijeenkomst in Leveroy 
waarin de clusterorganisatie  en de aandachtsvelden werden 

uitgelegd. Ook werd er een begindiscussie gehouden om te 
komen tot een beleidsplan voor de langere termijn: “Waar 

willen we naar toe met ons cluster?” Dit wordt in 2015 ook in 
onze Parochieraad besproken. 
 
Doelen op korte termijn. 
-Parochie-eigen vieringen, bijv. kermismis en Liduinaviering 
-Eenheid in tarieven. 
-Onderhoudsplannen voor de gebouwen en eigendommen. 
 
 

PASTORALE ZORG 
Doop en doopvoorbereiding: Na aanmelding volgt een 
huisbezoek om praktische zaken te regelen. Hierbij wordt u 
uitgenodigd voor een avond doopvoorbereiding ergens in het 
dekenaat.  De doopvieringen in Kelpen-Oler zijn op de  
3e zondag van de maand samen met pastoor Vankan. 
 

Taizévieringen: Ontmoeting, zang, stilte,  tot rust komen, 

meditatie, gesprek middels gebeden en teksten van de 
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H.Franciscus van Assisi en teksten uit de Bijbel, die nog steeds 
actueel zijn. 
U bent van harte welkom elke vierde woensdag van de even 
maanden in de H.Nicolaaskerk te Heythuysen. 
Data 2015: 25 febr.,29 april, 24 juni, 26 aug.,28 okt.en 16 dec. 
 

Ziekencommunie: Elke 1e vrijdag van de maand is er de 

mogelijkheid om de ziekencommunie thuis te ontvangen. Neem 
gerust contact op met pastoor Vankan. 
 

Communievoorbereiding 

Als een kind in groep 4 zit, kan hij/zij deelnemen aan het 
voorbereidingstraject op de Eerste Heilige Communie. Dit 
betekent dat er gedurende de periode oktober tot aan de 
communie (april of mei) wekelijks een communieles plaatsvindt 
op school. Tijdens deze lessen wordt het kind stapsgewijs 
voorbereid op dit sacrament. Hiervoor is een kindvriendelijk 
communieproject geschreven dat aandacht besteed aan o.a. 
het kruisteken, het Onze Vader en het Wees Gegroet, het leven 
van Jezus en het vieren van de eucharistie. 
Naast deze lessen op school, worden de communicanten met 
hun gezin verwacht bij een aantal gezinsmissen door het jaar 
heen. Behalve de presentatiemis, communiemis en communie-
dankdienst is het belangrijk dat het kind de opbouw van een mis 
leert ontdekken en begrijpen. Middels tal van speciale 
gezinsmissen, waar bij de kinderen actief betrokken worden, 
raken zij vertrouwd met deze opbouw en kunnen zij zich 
optimaal voorbereiden op de communiemis zelf. U kunt hierbij 
denken aan een gezinsmis Advent / Sinterklaas, een gezinsmis 
Kerst, een gezinsmis met Palmpasen enz.  
Tijdens een speciale avond aan het begin van het schooljaar 
krijgt u hier meer informatie over en kunt u uw kind op die 
avond aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 
Het thema voor het communiejaar wordt vastgesteld door de 
werkgroep en gepresenteerd tijdens de informatie avond. Dit 



[14] 

 

thema is voor alle parochies hetzelfde. U als ouder kunt ervoor 
kiezen om zitting te nemen in een werkgroep. Bijvoorbeeld voor 
het uitkiezen van geschikte teksten voor de presentatiemis, de 
communieviering en de communie-dankviering of in een 
werkgroep die zich bezighouden met de creatieve 
voorbereidingen. Denk hierbij aan knutselen voor de 
presentatiemis, knutselen voor Palmpasen en het aankleden 
van de kerk voor de communiemis zelf. 
Voor de communievoorbereiding wordt een bijdrage van de 
ouders gevraagd. In 2014 was dit €75 per communicant. 
 
Vormselvoorbereiding 

Een kind in groep 7 of 8 kan deelnemen aan het 
voorbereidingstraject op het Vormsel. Ze zijn nu oud genoeg 
om de doopbelofte te hernieuwen en zelf hun keuze voor het 
geloof uit te spreken. 
Tijdens een achttal lessen aan de hand van een actueel en 
kindvriendelijk project, wordt het kind voorbereid op het 
sacrament van het vormsel. Deze lessen vinden plaats op 
school.   
De vormelingen worden actief betrokken tijdens de viering zelf. 
Ze lezen zelf de teksten en zingen liederen.  Ook spreken ze 
tijdens de viering de hernieuwing van de doopbelofte uit. 
Voor de vormselvoorbereiding wordt een bijdrage van de 
ouders gevraagd. In 2014 was dit €15 per vormeling. 
 
Sinds schooljaar 2014-2015 is er een coördinator aangesteld 
binnen cluster Tabor om de communie- en 
vormselvoorbereiding mee te organiseren. 
 

Afscheid bij overlijden en uitvaart. Er moet altijd veel worden 

geregeld. Er kan aan de vooravond van de uitvaart-rouwdienst 
een avondwake zijn. Deze wordt verzorgd door parochie-

vrijwilligers in goed overleg met de familie. Teksten en muziek 
kunnen heel persoonlijk zijn. 
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In de uitvaart-rouwdienst verzorgt ons kerkkoor in principe de 

gezangen. Nabestaanden kunnen in overleg met de pastoor 
mede inhoud geven aan de dienst: symbolische handelingen, 
lezen van Bijbelteksten en gebeden, kiezen van liederen, 
maken van live muziek. Maximaal 2 liederen via CD. 
 

Diakonie. Het ondersteunen van elkaar, waar nodig, is een 

diep-christelijke daad van naastenliefde. Dit wordt waar 
mogelijk door de parochiegemeenschap van harte ondersteund. 
We denken o.a. aan de plaatselijke Zonnebloem, het 
Huiskamerproject, het Eetpunt Kelpen-Oler, de verenigingen en 
organisaties, de buurt, het naoberschap en de familie. 
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Actie KERKBALANS 2015 
 

Onze hartelijke DANK voor uw bijdrage 
aan deze actie! Uw jaarlijkse bijdrage maakt 

o.a. mogelijk ons aller kerkgebouw te 
onderhouden  en pastorale diensten te 
verlenen.  
 

Het streefbedrag is € 100,00 per huishouden, 
maar ieder kan en mag naar eigen 
draagkracht en geweten bijdragen… 

 

Er worden op ons bekende adressen enveloppen afgegeven 
en als u wilt, ook weer opgehaald. Doe geld s.v.p. erin of maak 
een bedrag over.  
 

Een MACHTIGING invullen is wel zo makkelijk: Naam, adres, 

postcode, plaats, eigen rekeningnummer, bedrag, handtekening en datum. 
Niets hiervan vergeten s.v.p.! 

Degenen die reeds een doorlopende machtiging hebben 
afgegeven ontvangen             alleen dit informatieboekje. 
 
Bent u nieuwkomer, of deed u (nog) niet mee, dan kunt u een 
bedrag overmaken. Vermeld  s.v.p. uw adres erbij. 
 

N.B. Afschrijving  via machtiging  vindt plaats: 

Jaarmachtiging in de maand maart/april 
Per Halfjaar in de maanden maart/april en oktober 
Per Kwartaal in de maanden maart/mei/augustus/november 
 

ns Kerkbalans-bankno. is NL15RABO 01139 16 973 
t.n.v. Kerkbalans, Parochie St.Liduina, Kelpen-Oler. 

S.v.p. dit nummer ALLEEN voor Kerkbalans gebruiken. 
Voor andere bankzaken (bijv. misintenties) zie ons 
banknummer bij “Tarieven”..  
 

O 
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Dit is een zeer oud lied dat lang geleden speciaal voor onze 
parochie is geschreven en gecomponeerd.. We gebruiken het 
weer bij  de Liduinaviering zondag 14 juni 2015. 
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Pastorale Wilsverklaring  
 

Dit formulier kan dienen voor u om uw kerkelijke uitvaart al te kunnen regelen, zodat 
uw dierbare kinderen, kleinkinderen of familieleden weten, wat u wenst bij uw 
overlijden. Deze verklaring op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een 
afschrift aan uw pastoor in uw parochie of vertrouwenspersoon geven. Mogelijk kunt 
u het ook als codicil bij uw testament leggen. 
 
1. Indien ik in de eindfase van het leven kom te verkeren, wens ik:   
0 wel pastorale bijstand    0 geen pastorale bijstand 
 

2. Indien wel dan in de vorm van: 
0 pastorale gesprekken met een priester, voor een stuk begeleiding 
0 pastorale gesprekken om mijn uitvaart persoonlijk te bespreken. 
0 Ziekenzalving (bediening) 
0 ontvangen van de heilige communie thuis 
 

3. Na mijn overlijden wens ik een kerkelijke uitvaart viering: 
0 aan de vooravond van de uitvaart/crematie een avondwake 
0 geen viering/avondwake aan de vooravond van  uitvaart/crematie 
        -Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik: 
0 een heilige mis in de parochiekerk 
0 tijdens de mis de aanwezigheid van een koor 
0 alleen een samenkomst in het crematorium. 
 

4. vervolgens wens ik te worden: 
0 begraven te worden op het kerkhof van ……………………….. 
0 crematie in het crematorium van ……………………………….. 
 

0 bij alleen een crematie wel / geen aanwezigheid van een priester. 
0 nabestaanden mogen zelf beslissen of ik begraven of gecremeerd word. 
 

5. Omtrent het gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten: 
……………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
Aldus opgemaakt: datum)…………………………te……………………………….  
 
………………………………………………………. (plaats) 
 

Voorletters en naam: ……………………………Handtekening: 

 


