
UITVAARTPLECHTIGHEID 
 
Onze deelneming bij het verlies van een geliefde. Wij wensen u kracht en warmte in 
deze zware dagen. Onze Kerk biedt in de uitvaartliturgie de mogelijkheid om met ons 
verdriet voor God te komen en daar iets te ervaren van hoop en vertrouwen. Als u 
eraan denkt om voor deze dienst naar de kathedraal te komen, neem dan contact 
met onze parochiediensten: 
 
 parochie@dekathedraal.be 
 03 213 99 51 
 
In de regel vinden in onze kathedraal enkel uitvaarten plaats van parochianen van de 
Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwparochie en van mensen die betrokken zijn bij het 
dagelijkse leven in de kathedraal. Een uitzondering hierop kan enkel in onderling 
overleg. 
We willen u alvast inlichten over een aantal huishoudelijke regels die gelden voor alle 
uitvaartdiensten. We hopen dat u zich hierin kunt vinden.  
 
Vorm van de uitvaartdienst 
In het bisdom Antwerpen is een woord- en gebedsdienst de standaardvorm van de 
uitvaartliturgie. De concrete invulling van de dienst en eventuele afwijkingen van de 
standaardvorm kunt u bespreken met de voorganger. 
 
Muziek 
Organist Peter Van de Velde is verantwoordelijk voor het muzikale deel van de 
dienst. Hij staat ter beschikking om met u op zoek te gaan naar muziek naar uw 
smaak die tegelijk past in het liturgisch kader van de kathedraal. Ook als u graag wil 
samenwerken met andere muzikanten vragen we u uitdrukkelijk om vooraf contact te 
nemen met Peter Van de Velde. In ieder geval vermijden we in onze kathedraal het 
gebruik van CD’s, van versterking en van elektronische muziekinstrumenten. Via 
deze weg kan u Peter Van de Velde bereiken: 
 
 Peter Van de Velde 
 p.vandevelde@dekathedraal.be 
 0496 85 27 90 
 
Aantal aanwezigen 
Om veiligheidsredenen is het maximum aantal aanwezigen in de kathedraal 
vastgelegd op 1448. Als u vermoedt dat meer dan 800 mensen de dienst zullen 
bijwonen, zijn we daar graag vooraf van op de hoogte. Gelieve dan contact te nemen 
met onze coördinator: 
 
 Luc Coremans 
 l.coremans@dekathedraal.be 
 0472/03 06 40 
 
Vergoeding 
Een kerkelijke uitvaart kost 300 euro. Dit bedrag is voor alle parochies van het 
bisdom Antwerpen hetzelfde. Het wordt via de uitvaartverzorger verrekend. 
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