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Uitvaartondernemers vragen eenduidigheid

Uitvaartondernemers zouden graag zien dat in alle kerken in Limburg dezelfde afspraken gelden
omtrent begrafenissen. Voor hun dagelijks werk is het verwarrend dat in verschillende parochiekerken
soms op een andere manier met de uitvaartliturgie wordt omgegaan. Dit bleek tijdens een bijeenkomst
van het bisdom met zo’n 25 uitvaartondernemers, die op 21 maart werd gehouden.
De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van de campagne ‘Als katholieken afscheid nemen…’ die de Dienst
Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom vorig jaar heeft gelanceerd. Met posters en in een brochure worden
parochianen geattendeerd op de typische kenmerken van een kerkelijke uitvaart. Daarnaast wordt in de brochure
uitgelegd welke soorten kerkelijke uitvaarten er bestaan en welke eigen inbreng nabestaanden in een
liturgieviering kunnen hebben.
Tijdens de bijeenkomst met de uitvaartondernemers ging de gedelegeerde voor Liturgie en Kerkmuziek Ed
Smeets met name in op het verschil in betekenis tussen een kerkelijke uitvaart en een meer wereldse
afscheidsdienst. Van de kant van de begrafenisondernemers werd verrast gereageerd op de verschillende
mogelijkheden voor een kerkelijke uitvaart die er blijken te bestaan. Deze waren niet bij alle aanwezigen bekend.
Anderzijds werd opgemerkt dat niet in alle parochies dezelfde regels gelden, waardoor het voor
uitvaartondernemers soms lastig is om aan families en nabestaanden uit te leggen waarom iets in de ene kerk
wel kan en in de andere niet. Die problematiek werd door Smeets herkend, al is volgens hem ook veel gelegen
aan de concrete omstandigheden in afzonderlijke parochies. Met name in praktische zaken zijn parochies veelal
autonoom, zo legde hij de aanwezigen uit. Anderzijds zou Smeets het wenselijk vinden als parochies zich in

deze meer conformeren aan het beleid van het bisdom.
Ook reageerden de ondernemers teleurgesteld op de voortgezette lijn van het bisdom dat kerkgebouwen in
principe niet gebruikt kunnen worden voor niet-kerkelijke uitvaarten. Smeets lichtte toe dat kerken Godshuizen
zijn en dat heel vreemd zou zijn als daar diensten zouden plaatsvinden, waarin niet gebeden wordt.
De uitvaartondernemers gaven overigens aan het contact met de kerk zeer op prijs stellen. Ze zouden ook graag
op lokaal niveau af en toe met de parochies bij elkaar willen komen om bij te praten en afspraken te maken.
Inmiddels hebben alle uitvaartondernemers in Limburg – ook degenen die niet bij de bijeenkomst in Roermond
waren – een aantal exemplaren van de brochure ‘Als katholieken afscheid nemen….’ toegestuurd gekregen.
Meer weten over campagne 'Als katholieken afscheid nemen...'

