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KLOKJE JOHANNES 
Parochie van de Heilige Johannes de Doper Mechelen  Jaargang 17   -   Nummer 1   -   April 2020  

AFSCHEID 
 

H et Johannesklokje dat nu 
voor u ligt is ditmaal veel en 

veel meer dan een regulair Johan-
nesklokje, zoals dat een paar keer 
per jaar verschijnt. Het is ditmaal 
een Blad om te bewaren. Een 
Klokje boordevol informatie, dat 
zich loont om bewaard en herle-
zen te worden.  
 
In deze tijd voor Pasen heeft onze 
Parochieraad er namelijk voor ge-
kozen, om een uitgebreid Thema-
nummer uit te geven, rondom een 
thema dat ieder van ons raakt:  
hoe om te gaan met leven en 
dood?  
 
Welke mogelijkheden bestaan er 
bij de vormgeving van een uitvaart 
of afscheidsdienst?  
Zijn er meer mogelijkheden dan 
crematie of begrafenis alleen? 

Welke ruimte is er daarbij voor 
individuele wensen? 
 
Al maandenlang heeft onze Paro-
chieraad spontaan haar oor te luis-
teren gelegd bij al die vele vragen 
en wensen, die ook in onze ge-
meenschap leven. Uitdrukkelijk is 
onze Parochieraad van mening, dat 
wij ons willen openstellen voor alle 
tekenen van deze tijd.  
En zo werd het proces in gang ge-
zet, dat we hardop zijn gaan na-
denken, welke rol onze parochie, 
maar ook onze fraaie parochiekerk, 
voor de gemeenschap kan beteke-
nen.  
 
Het resultaat van dit lange proces 
is nu op papier gezet. Om te lezen 
en om te bewaren. Als handreiking 
naar u en naar zovelen, die moeten 
leven met een lege plaats aan hun 

worden gehouden. Dat kan een 
plechtige uitvaart met orgelspel, 
zang en muziek zijn of klein en in-
tiem met bv. een besloten crema-
tie. 
 
Tijden veranderen en de wensen 
omtrent het afscheid nemen van 
een dierbare veranderen ook. 
Wij, de pastoor en de parochie-
raad, zijn ons hiervan bewust. 
 
Wij stellen ons kerkgebouw graag 
ter beschikking voor een waardige 
afscheidsdienst. 
 

 Info:                     www.parochiesems.nl 

Verruiming van de mogelijkheden 
 

A ls in de naaste omgeving een 
dierbaar iemand overlijdt dan 

is dat een verdrietige gebeurtenis. 
Het kan zijn dat de overledene een 
lang ziekbed heeft gehad; dan kan 
het overlijden als een verlossing 
worden ervaren. Het kan ook zijn 
dat iemand er plotseling niet meer 
is; dan kan dat worden ervaren als 
een mokerslag, een onbegrijpelijk 
gebeuren. 
 
In veelal alle gevallen zal voor de 
overledene een afscheidsdienst 

Familie, buren en dorpsgenoten 
worden zo in de gelegenheid ge-
steld om binnen onze gemeen-
schap afscheid te nemen van de 
overledene. 
Er zijn tal van mogelijkheden.  
Daarover willen wij u graag in deze 
thema-uitgave informeren. 
 
TIP 
Bespreek uw wensen met uw fa-
milie en bewaar dit Johannesklokje 
bij uw uitvaartpolis! 
 
Parochieraad Mechelen 
Heerenhofweg 4, 6281 AR  Mechelen 

zijde en die troost zoeken in een 
waardig en verzorgd afscheid. 
 
Natuurlijk is dit Bewaarblad ook 
maar een momentopname. Men-
sen veranderen en tijden veran-
deren, daar willen wij enkel op 
inspelen.  
 
Laat ons daarom gerust uw me-
ning en waardevolle suggesties 
horen. In het eerstkomende re-
gulaire Klokje willen wij hier so-
wieso op terugkomen om ook de 
eerste indrukken te evalueren.  
 
Wij wensen U tot slot een Zalig 
Paasfeest, teken van hoop en 
licht in onze soms zo donkere 
dagen. 
 

Uw pastoor Rick van den Berg 
en Parochieraad Mechelen 

Thema-uitgave om te bewaren 
 

Afscheid nemen van een dierbare overledene 
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AFSCHEID NEMEN VAN EEN DIERBARE OVERLEDENE 
 

Een kerkelijke uitvaartplechtigheid 
Bij een kerkelijke uitvaart wordt de overledene door de familie en de gemeenschap herdacht en wordt er gebe-
den voor de overledene. De priester gaat voor in de H. Mis of bij de dienst in het crematorium. Lekenvrijwilligers 
leiden de avondwake of de gebedsdienst in de kerk. Familie, buren, bekenden en dorpsgenoten worden zo in de 
gelegenheid gesteld afscheid te nemen van de overledene. De kerk is een openbaar gebouw, iedereen is welkom.  
 
De mogelijkheden worden op bladzijde 3 uitgelegd. 
 

Een niet-kerkelijke afscheidsdienst in de kerk 
Het kan zijn dat u niet gelovig bent of op dit moment ‘niets met de kerk’ meer hebt, maar toch op zoek bent naar 
een mooie ruimte om een afscheidsdienst te houden. Ook dan kunt u in ons kerkgebouw terecht. Wij stellen de 
kerk graag ter beschikking mits er met respect voor de gewijde ruimte en de gebruikers ervan wordt omgegaan. 
 
De mogelijkheden worden op bladzijde 5 uitgelegd. 
 
 
Het luiden van de kerkklokken 
Na het overlijden van een dierbare kan gekozen worden voor een kerkelijke uitvaartplechtigheid. In dit geval 
neemt iemand van de familie of iemand van de Uitvaartonderneming contact op met de pastoor. 
Zodra het overlijden bij meneer pastoor bekend is, zullen de kerkklokken automatisch geluid worden. Dat luiden 
gebeurt in de regel om 9.00 uur de eerstvolgende ochtend. 
Kiest men voor een niet-kerkelijke afscheidsdienst, dit wil zeggen een afscheid zonder pastoor of priester, dan 
worden de klokken niet automatisch geluid tenzij de familie dit bij de pastoor verzoekt. 
 
Giften voor een Goed Doel 
Het kan zijn dat de overledene of de familie in plaats van bloemen een gift voor een Goed Doel voorstelt. Mocht 
dat het geval zijn, dan bestaat de mogelijkheid om bij het condoleanceregister een collectebus neer te zetten. Dit 
in overleg met de pastoor en de Uitvaartonderneming. 
Huurt u het kerkgebouw voor een afscheidsdienst dan bent u vanzelfsprekend vrij in hoe te handelen. 
 
 
BEGRAVEN OF CREMEREN 
 
Een overledene mag in Nederland niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden; en niet 
later dan 6 werkdagen na het overlijden. Dit staat in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). 
Begraafplaatsen onderscheidt men in gemeentelijke begraafplaatsen en bijzondere begraafplaatsen. Het Kerkhof 
bij de kerk en de Begraafplaats aan de Pastoor Ruttenstraat zijn bijzondere Rooms Katholieke begraafplaatsen. 
 

Begraven op Kerkhof of Begraafplaats 
De RK begraafplaatsen zijn m.n. bestemd voor overledenen die tijdens hun leven een band met de parochie heb-
ben gehad. Misschien is hij of zij in onze parochiekerk gedoopt; of heeft de huwelijksplechtigheid in de kerk van 
Mechelen plaats gehad. Het kan zijn dat meerder familieleden in Mechelen liggen begraven. Wellicht heeft hij of 
zij de band met de parochie laten blijken door bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans of is de overledene jarenlang 
als parochievrijwilliger actief geweest. 
Kerkhof en Begraafplaats zijn ook bestemd voor overleden parochianen van het Rectoraat Wittem. 
 

Cremeren met later begraven op Kerkhof c.q. Begraafplaats of uitstrooien op de Begraafplaats 
Na de crematie moet het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Daarna mogen de nabestaan-
den de asbus ophalen. Zo hebben de nabestaanden tijd om na te denken over wat zij met de as van de overlede-
ne willen doen, bijvoorbeeld bijzetting van de asbus op een speciaal daarvoor bestemde plek of verstrooien van 
de as. 
 
De mogelijkheden worden op bladzijde 4 en 5 uitgelegd. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-doen-met-het-as-van-een-overledene
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DE MOGELIJKHEDEN BIJ EEN KERKELIJKE UITVAARTPLECHTIGHEID 
 
Wat zijn de mogelijkheden: 

- een plechtige uitvaartmis met pastoor of gastpriester 
- een gebedsdienst met pastoor of gastpriester 
- een crematieplechtigheid met pastoor of gastpriester 
- een gebedsdienst c.q. avondwake met vrijwilligers 
- combinaties b.v. Een avondwake met op een later tijdstip de uitvaartmis of een avondwake met op een la-

ter tijdstip de crematieplechtigheid. 
 
 
Plechtige Uitvaartmis met pastoor of gastpriester 
In de kerk wordt een plechtige H. Mis opgedragen voor de zielenrust van de overledene. De pastoor of een gast-
priester draagt de H. Mis op en zal in de gebeden en de preek de overledene gedenken. Aan het eind spreekt hij 
de absoute, de aanbeveling bij God, uit en zal hij het lichaam van de overledene bewieroken en zegenen.  
Ook is het mogelijk dat een familielid of naaste een In Memoriam uitspreekt. De muziekkeuze (CD-muziek of 
koor) bepaalt en betaalt de familie, uiteraard in overleg met de voorganger.  
 
Aan het eind van de uitvaartmis is er de mogelijkheid om afscheid te nemen en worden bij de rondgang de ge-
dachtenisprentjes uitgedeeld. Ook staat er een mandje waar een gave gedoneerd kan worden, bestemd voor 
H.H. Missen voor de overledene. * Zie website EMS brochure ‘Offerganggelden’.  
Kosten voor een plechtige uitvaartmis bedragen € 315,--.  
* Zie blz. 6 ‘Deelnemen aan de Aktie Kerkbalans’ en blz. 8 ‘Handreiking bij uitvaart’. 
 
 
Een gebedsdienst met pastoor of gastpriester 
De mogelijkheden bij een gebedsdienst ten afscheid zijn ongeveer gelijk als hierboven omschreven. Met dien ver-
standen dat er geen H. Mis wordt opgedragen; dit wil zeggen de misgebeden vervallen en er is geen consecratie. 
Nabestaanden kunnen aangeven of er wel of niet een communie-uitreiking zal plaatsvinden. 
Kosten voor een gebedsdienst bedragen € 315,--.  
* Zie blz. 6 ‘Deelnemen aan de Aktie Kerkbalans’ en blz. 8 ‘Handreiking bij uitvaart’. 
 
 
Crematieplechtigheid met pastoor 
Kiest men ervoor om de afscheidsdienst in een crematorium te houden, dan is het ook mogelijk dat de pastoor 
tijdens de plechtigheid voorgaat. Hij zal de overledene in zijn gebeden gedenken en hem of haar bewieroken en 
zegenen. De overige invulling van de dienst bepaalt de familie.  
Kosten voorgaan bij crematie € 315,--. * Kosten crematorium worden apart in rekening gebracht. 
* Zie blz. 6 ‘Deelnemen aan de Aktie Kerkbalans’ en blz. 8 ‘Handreiking bij uitvaart’. 
 
 
Avondwake in de kerk 
Aan de vooravond van een uitvaartmis of een crematieplechtigheid met priester kan in de kerk een godsdienstige 
avondwake worden gehouden. Deze wordt voorbereid en voorgegaan door  
• vrijwilligers van de parochie of  
• medewerkers van de Uitvaartonderneming.  
De muziekkeuze (CD-muziek of koor) bepaalt en betaalt de familie, uiteraard in overleg met de voorganger.  
 
Aan het eind van de avondwake worden bij de rondgang de gedachtenisprentjes uitgedeeld. Ook staat er een 
mandje waar een gave gedoneerd kan worden, bestemd voor H.H. Missen voor de overledene.  
* Zie website EMS brochure ‘Offerganggelden’.  
Kosten voor alleen een avondwake € 315,--. * 
Kosten voor een avondwake in combinatie met een uitvaartmis of crematieplechtigheid € 50,--.  
* Zie blz. 6 ‘Deelnemen aan de Aktie Kerkbalans’ en blz. 8 ‘Handreiking bij uitvaart’. 
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DE MOGELIJKHEDEN BIJ BEGRAVEN 
 
Familie of nabestaanden nemen contact op met de kerkhofbeheerder met betrekking tot de grafplaats.  
Hij bespreekt met u de mogelijkheden: 

- begraven in een nieuw te delven dubbeldiep graf met grafmonument 
- begraven in een beschikbaar bestaand graf met grafmonument 
- begraven in een dubbeldiep graf groenbegraafplaats 

 
Begraven in een nieuw te delven graf met grafmonument 
Familie of nabestaanden nemen contact op met de kerkhofbeheerder met betrekking tot de grafplaats.  
De beheerder zal de mogelijkheden bespreken en in overleg met de familie de grafplaats bepalen. Hij neemt ook 
contact op met de grafdelver. 
 
Begraven in een beschikbaar bestaand graf met grafmonument 
Bij een bestaand graf zorgt de Uitvaartonderneming voor opdracht aan de steenhouwer om het grafmonument 
geheel met fundering te verwijderen; er mogen geen funderingsresten blijven zitten.  
Na verwijdering mag en kan het graf pas geopend worden. Afspraak maken met de beheerder over tijdstip van 
verwijdering. 
 
Het grafmonument 
De maatvoering voor het plaatsen van grafmonumenten ligt vast. Info bij de beheerder. Ruim vóór het plaatsen 
van een grafmonument dient de steenhouwer een bouwtekening met de juiste maatvoering in te dienen bij de 
kerkhofbeheerder. * 
* Zie website EMS brochure ‘Begraafplaatsreglement’; meer info bij de begraafplaatsbeheerder. 
 
 
DE MOGELIJKHEDEN NA CREMATIE 
 
Na de wettelijk vastgestelde periode wordt de urn overhandigd aan de nabestaanden. Dat is vaak een emotio-
neel moment. Daar is een periode aan voorafgegaan waarin men heeft kunnen nadenken wat men met de as van 
de overledene gaat doen. De kerk biedt ook hier verschillende mogelijkheden: 
 

- de urn bijzetten c.q. uitstrooien in een nieuw urnengraf 
- de urn bijzetten c.q. uitstrooien in een bestaand graf of urnengraf 
- de urn plaatsen c.q. uitstrooien in een ‘groen’ bestaand graf 
- de urn uitstrooien op het speciaal aangelegd strooiveld met of zonder naamsvermelding 

 
Plaatsen van de urn  
Familie of nabestaanden nemen contact op met de kerkhofbeheerder met betrekking tot de grafplaats.  
Voor het plaatsen van de urn wordt in overleg een tijdstip vastgesteld.  
Vóór het plaatsen van de urn moet de originele crematieverklaring aan de kerkhofbeheerder worden overlegd en 
t.b.v. de begraafplaatsadministratie worden afgegeven. 
 
Het gebruik van het strooiveld 
Familie of nabestaanden nemen contact op met de kerkhofbeheerder om het tijdstip van uitstrooien vast te stel-
len. Vóór het uitstrooien moet de originele crematieverklaring aan de kerkhofbeheerder worden overlegd en 
t.b.v. de begraafplaatsadministratie worden afgegeven. 
De mogelijkheid wordt geboden om een kleine naamsvermelding aan te brengen. 
 
Plechtigheid op de begraafplaats 
Ook bij het plaatsen van de urn of bij gebruik van het strooiveld kan meneer pastoor in een korte plechtigheid op 
de begraafplaats de overledene gedenken en een gebed uitspeken ter nagedachtenis.  
Kosten voor deze plechtigheid € 20,--. 
 
De urn kan bij het crematorium opgehaald worden door familie of door de uitvaartonderneming. 



5 

 

 
 
DE MOGELIJKHEDEN BIJ EEN NIET-KERKELIJKE AFSCHEIDSDIENST IN DE KERK 
 
Het kan zijn dat u niet gelovig bent of op dit moment ‘niets met de kerk’ meer hebt, maar toch op zoek bent naar 
een mooie ruimte om een afscheidsdienst te houden. Ook dan kunt u in ons kerkgebouw terecht. Wij stellen de 
kerk graag ter beschikking mits er met respect voor de gewijde ruimte en de gebruikers ervan wordt omgegaan. 
 
Wat zijn de mogelijkheden: 

- afscheidsdienst in de kerk 
- avondwake in de kerk 

 
Afscheidsdienst in de kerk 
De afscheidsdienst gebeurt door medewerkers van de Uitvaartonderneming in overleg met de pastoor. Van de 
aanwezige faciliteiten in het kerkgebouw kan gebruik worden gemaakt.  
Kosten huur kerkgebouw € 315,--. Kosten van de Uitvaartonderneming worden apart berekend. 
 
Avondwake in de kerk 
De avondwake gebeurt door medewerkers van de Uitvaartonderneming. Van de aanwezige faciliteiten in het 
kerkgebouw kan gebruik worden gemaakt.  
Kosten huur kerkgebouw € 315,--. Kosten van de Uitvaartonderneming worden apart berekend.  

 
Nieuw: 
 
DE GROENBEGRAAFPLAATS 
 
Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen vlakbij hun ouders blijven wonen. Het werk of de liefde kunnen 
reden zijn om uit te zwermen in Nederland, Europa of zelfs landen nog verder weg. Daardoor kan men bij over-
lijden voor een moeilijke beslissing komen te staan. 
De meeste mensen voelen best wel voor een tastbare plek voor de dierbare overledene op de eigen Mechelse 
begraafplaats, maar wie gaat die dan onderhouden als familieleden niet in Mechelen of omgeving wonen? 
 
Op de begraafplaats aan de Pastoor Ruttenstraat zijn een viertal stroken grond aangewezen als zogenaamde 
‘Groenbegraafplaatsen’. U kunt daar een grafplaats kiezen zonder de zorgen voor een grafmonument. Er wordt 
door de parochie een uniform gedenksteentje geplaatst. De parochie zorgt voor het onderhoud.  
 
De kosten van de gedenksteen zijn € 420,--. Kosten van gedenksteen en belettering zijn voor de nabestaanden. 
Gaat uw voorkeur uit naar een groenbegraafplaats, neemt u dan contact op met de kerkhofbeheerder. 
* Zie website EMS brochure ‘Begraafplaatsreglement’. 

CONTACTPERSONEN 
 
Z.E.H. R. van den Berg, pastoor   tel. 043-4573234 
stlambertaliege@hotmail.nl 
 
Dhr. H. Colen, begraafplaatsbeheerder tel. 043-4552194 
Mevr. A. Klinkenberg, penningmeester  tel. 06-13964278 
Mevr. G. Mohnen, secretaris parochieraad tel. 043-455 2822 
Dhr. P. Lindelauf, begrafeniskoor  tel. 043-4551408 
Dhr. L. Koonen, kosterij    tel. 043-4551773 
 
Parochiekantoor Mechelen   tel. 043-4551209 
pastoriemechelen@gmail.com 
Meer info over de parochie vindt u op www.parochiesems.nl  

mailto:stlambertaliege@hotmail.nl
mailto:pastoriemechelen@gmail.com
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DEELNEMEN AAN DE ACTIE KERKBALANS 
 
Geef voor je kerk omdat je geeft om je kerk 
Voor iedereen is de kerk op de een andere manier van waarde. Parochies krijgen geen subsidie. Om te 
kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor 
hun leden en de samenleving.  
 
Wat is Kerkbalans 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholie-
ke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente.  
Het bisdom financiert de parochies niet. Een parochie is verantwoordelijk voor zijn eigen inkomsten. On-
derhoud van het gebouw, maar ook het personeel, het opdragen van Heilige Missen, diakonale projecten, 
enzovoort kosten geld. Deelnemen aan de Actie Kerkbalans wordt dus zeer op prijs gesteld. 
 
Jouw kerk, mijn kerk, onze kerk 
De kerk is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te 
vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar ie-
dereen terecht kan, of je katholiek bent of niet. 
 
Geef dus voor je kerk. Maak je Kerkbijdrage over op   
NL89 RABO 0132 2041 18   t.n.v. Parochie Mechelen … met vermelding van naam en adres 
 
Hoe kan ik meedoen? 
U kunt uw bijdrage als volgt regelen: 
Via een opdracht bij uw bank. Dat kan digitaal door een overboekopdracht in te vullen: 
- Een jaarlijkse opdracht zelf regelen. Het bedrag bepaalt u zelf. U kunt in het opdrachtveld van het over-
boekverzoek kiezen voor ‘Eén keer’.  
- Een automatische overboeking regelen. Het bedrag en de termijn, bv. per maand, kwartaal, half jaar of 
jaar, bepaalt u zelf. Dit kunt u aangeven in het opdrachtveld van het overboekverzoek. 
 
Wat zijn de voordelen als ik mee doe? 
Tegemoetkoming in rouw- en trouwstipendia: 
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande 
kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt 
niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerk-
dienst c.q. crematoriumaanwezigheid, de vastgestelde kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie 
van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie).  
Elke bijdrage is welkom, echter  
de door het Bisdom vastgestelde minimumkerkbijdrage is € 110,- per jaar.  
 
Draagt u een ander bedrag bij dan de vastgestelde € 110,— dan worden de kosten naar rato verrekend.  
Het bedrag van de laatste vier jaar is maatgevend. Een voorbeeld: 
Stel, u draagt al vele jaren € 50 bij aan de kerkbijdrage. Uw bijdrage is dus 4 x € 50,—= € 200,—.  
U ontvangt bv een nota voor:  avondwake   €   50,— 
     uitvaartdienst  € 315,— 
     zeswekendienst €   20,— 
     totaal   € 385,— 
Bij verrekening van uw kerkbijdrage wordt het nog te betalen bedrag van de nota € 385 - € 200 = € 185,— 
 
Aftrek bij uw belastingaangifte: 
Onze parochie is opgenomen in het ANBI-register. Als u een gift doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beo-
gende Instelling) mag u die aftrekken bij uw belastingaangifte.  
 
Meer info op www.belastingdienst.nl Giften aan Goede Doelen  

http://www.belastingdienst.nl
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     OVERZICHT TARIEVEN 

 

 
 

* DE GRAFRECHTEN VAN EEN GRAFPLAATS 
 
Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor bepaalde tijd. Grafrechten 
geven dus recht op een plek op kerkhof of begraafplaats voor een bepaalde periode. 
 
Tarieven grafrechten januari 2020 
 
Dubbeldiep graf bij begraving 20 jaar x € 40,-- 
Verlenging mogelijk voor 5 of 10 jaar x € 40,-- 
 
Kindergraf bij begraving 20 jaar x € 10,-- 
Verlenging mogelijk voor 5 of 10 jaar x € 10,-- 
 
Groenbegraafplaats bij begraving 20 jaar x € 40,-- 
Verlenging mogelijk voor 5 of 10 jaar x € 40,-- 
 
Urnengraf bij eerste bijzetting 20 jaar x € 20,-- 
Verlenging mogelijk voor 5 of 10 jaar x € 20,-- 
 
Urn bijzetting in bestaand graf minimaal 10 jaar x € 40,-- 
Kosten urn bijzetting € 175,-- 

AFSCHEIDSPLECHTIGHEID KOSTEN VAN DE PAROCHIE EXTRA KOSTEN VOOR NABESTAANDEN 

      

Kerkelijke plechtigheid     

Uitvaartmis met priester € 315,-- (inclusief priester) Eventueel koor / gastpriester 

Gebedsdienst met priester € 315,-- (inclusief priester) Eventueel koor / gastpriester 

Crematie met priester € 315,-- (inclusief priester) Gebruik Crematorium 

Gebedsdienst c.q. avondwake 
met kerkvrijwilligers 

€ 315,-- Avondwake door medewerkers van de Uit-
vaartonderneming 

Avondwake (combinatie) € 50,-- Zie boven 

      

Niet kerkelijke plechtigheid     

Afscheidsdienst € 315,-- (huur gebouw) Medewerkers uitvaartonderneming 

Avondwake € 315,-- (huur gebouw) Medewerkers uitvaartonderneming 

      

Begraven     

Graf met monument Grafrechten * Grafmonument 

Groenbegraafplaats Grafrechten * 
Gedenkteken € 420,-- 

Belettering gedenkteken 

      

Bijzetten / uitstrooien urn     

Plechtigheid met priester € 20,-- Evt. Medewerkers uitvaartonderneming 

Urnengraf Bijzetting € 175,-- 
Grafrechten * 

Evt. Medewerkers uitvaartonderneming 

Strooiveld € 45,-- Zie boven + Naamplaatje op het strooiveld 

 
Priester of gastpriester 

 
In deze uitgave spreken we over priester en gast-
priester. Wat is het verschil? 
 
Met priester wordt de parochiepriester oftewel 
de pastoor bedoeld. 
 
Het kan voorkomen dat de nabestaanden zelf 
een priester benaderen voor het leiden van de 
kerkelijke uitvaart.  
In dit geval spreken we van gastpriester. 

Tarievenoverzicht onder voorbehoud van wijzigingen 
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 HANDREIKING BIJ HET REGELEN VAN EEN UITVAARTPLECHTIGHEID 
 
De Uitvaartonderneming 
Na het overlijden hebt u meestal het eerst contact met uw Uitvaartonderneming. Deze dient, als u kiest voor een 
kerkelijk afscheid, met de pastoor contact op te nemen om de datum van de uitvaart vast te stellen. 
Als u kiest voor een niet-kerkelijk afscheid en u wilt gebruik maken van het kerkgebouw, dan neemt de Uitvaart-
onderneming contact op met de secretaris van de Parochieraad. 
 
Meneer pastoor 
Zaken die meneer pastoor met u bespreekt: 
- Tijd en keuze uitvaartdienst vaststellen 
- Tekst gedachtenisprentje opstellen 
- Vaststellen datum zeswekendienst 
- Communiceert naar koster, begrafeniskoor, avondwake-groep en kerkhofbeheerder. 
- Overhandigt bij het eerste bezoek de flyer “Handreiking bij het regelen van een uitvaartplechtigheid“  
 
Keuze Avondwake door parochievrijwilligers 
Ongeveer een dag na het overlijden neemt iemand van de avondwakegroep contact met u op voor een bezoek.  
 
Keuze muziek 
Het begrafeniskoor van de parochie beschikt over een uitgebreid repertoire. Als u voorkeuren hebt, kunt u dat bij 
de contactpersoon kenbaar maken. Kiest u voor CD-muziek of een ander koor, dan kunt u dit met de pastoor be-
spreken. 
 
Gedachtenisprentje en Offerganggelden 
Aan het eind van de uitvaartplechtigheid vindt de offergang plaats; er is gelegenheid om een gedachtenisprentje 
in ontvangst te nemen en een gave te doneren. 
De opbrengst van de offergang is altijd bestemd voor het lezen van heilige missen in eigen parochiekerk ter inten-
tie van de overledene. De penningmeester van de parochieraad neemt na de zeswekendienst hierover contact 
met u op. De H.H. Missen uit offerganggelden kunnen over 3 jaar verspreid worden. 
 
Afhandelen van nota’s 
Nota’s betreffende de kosten van de uitvaartdienst, eventueel begrafeniskoor, graf delven en grafrechten wor-
den aan de Uitvaartonderneming ter betaling aangeboden. 
 
Opgeven misintenties en jaardiensten 
Hiervoor kunt u, tijdens openingsuren, terecht op het parochiekantoor, Heerenhofweg 4 te Mechelen. 
Andere mogelijkheden: 
Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen; 
Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen. 
Ook is het mogelijk om een Stichtingsakte te laten opmaken bv. voor een Jaardienst. Hiervoor neemt u contact 
op met de pastoor. 
 

Openingstijden parochiekantoor 
 
1e maandag van de maand 
 van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Elke maandagavond 
 Van 19.30 uur tot 20.30 uur 
 
Tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar op 
043-455 1209 
Email (tijdens opening parochiekantoor): pastorie-
mechelen@gmail.com 
 
Parochie-info op: www.parochiesems.nl 

Collecte / Offergang 
 
De collecte vindt plaats tijdens de afscheidsdienst. 
Medewerkers komen langs de bank met een collec-
temandje. Uw gift is bestemd voor de kerk. 
 
De offergang vindt plaats na de afscheidsdienst. 
U wordt uitgenodigd om afscheid van de overledene 
te nemen en u krijgt een gedachtenisprentje uitge-
reikt. Uw gift kunt u in het daarvoor bestemd mand-
je deponeren. Deze gift is bestemd voor H.H. Missen 
waarin de overledene nog eens speciaal genoemd 
en herdacht wordt. 


