
 
 

UITVAARTPLECHTIGHEID 

 

Onze deelneming bij het verlies van een geliefde. We 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, neemt u best eerst 

contact op met diaken, Pieter Wieërs. 

 

Pieter Wieërs, diaken 

p.wieers@dekathedraal.be  

0495/79 30 52 

 

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 in de kathedraal. We hopen dat u zich hierin kan vinden. 

 

Vorm van de uitvaartdienst 

In het bisdom Antwerpen is een woord- en gebedsdienst de standaardvorm van de 

uitvaartliturgie. In de regel is de dienst als volgt opgebouwd: 

 
OPENING VAN DE DIENST  

Processie met kist of urne  

Begroeting en welkom door de voorganger  

Aanwezig stellen van de overledene: wie gedenken we hier?  

Lichtritus  

Gebed om ontferming  

Openingsgebed  

DIENST VAN HET WOORD  

Lezing uit de Schrift  

Lied of psalm of muzikaal intermezzo  

Lezing uit het Evangelie  

Homilie  

Stille tijd  

Voorbede afgesloten door samen gebeden Onzevader  

DE AFSCHEIDSLITURGIE  

Groet aan de overledene  

Woorden van afscheid  

Lied  

Afscheidsriten  

Processie met kist of urne  

OP DE LAATSTE RUSTPLAATS  

Gebed  

Besprenkeling  

Voorbede  

Afsluitend gebed  
 

De concrete invulling van de dienst en eventuele afwijkingen van de standaardvorm 

kunt u bespreken met de voorganger. 
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Muziek  

Organist Peter Van de Velde 

p.vandevelde@dekathedraal.be 

0496/85 27 90 

 

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.  

 

Aantal aanwezigen 

Om veiligheidsredenen is het maximum aantal aanwezigen in de kathedraal 

vastgelegd op 1448. Gelieve ons bij het vermoeden van meer dan 800 mensen op de 

hoogte te brengen, zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen. Als u meer dan 

1448 mensen verwacht, neemt u best contact met de veiligheidscoördinator van de 

kathedraal. We houden ons tevens aan de heersende COVID-maatregelen. Voor 

informatie hierover kan u ook steeds bij hem terecht. 

 

De heer Luc Coremans 

l.coremans@dekathedraal.be  

0472/03 06 40 

 

Schermen 

Als u dit wenst, kunnen er schermen geplaatst worden om wie achteraan zit of buiten 

staat de kans te geven de uitvaartliturgie ook visueel te volgen. De kosten daarvoor 

worden gedragen door de nabestaanden. Voor de praktische organisatie kunt u terecht 

bij de heer Luc Coremans. 

 

Vergoeding  

Een kerkelijke uitvaart kost 275 €. Dit bedrag is voor alle parochies van het bisdom 

Antwerpen hetzelfde. Het wordt via de uitvaartverzorger verrekend. 
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