
KERKELIJKE UITVAART IN DE ST. LAMBERTUSKERK 
 
Mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden 
Er bestaan soms misverstanden over de mogelijkheden van kerkelijke diensten bij overlijden. Daarom 
een overzicht van de mogelijkheden, waaruit blijkt dat onder een kerkelijke uitvaart niet alleen een H. 
Mis bedoeld wordt maar men ook kan volstaan met een gebeds-/woorddienst of avondwake.  

 
De vooravond 
Op de vooravond kan een kerkelijke dienst gehouden worden. Dit kan in de vorm van een 
Eucharistieviering (H. Mis)  of in de vorm van een Avondwake. 
 
Kiest men op de vooravond voor een vooravondmis, dan kan deze alleen plaatsvinden in de 
Lambertuskerk. In de kerk Budschop en Eind kan geen vooravondmis plaatsvinden, omdat de pastoor 
parochiemis doet in de Lambertuskerk en dus alleen daar een vooravondmis kan plaats hebben. Een 
Avondwake kan in de St. Lambertuskerk alleen op maandag- en woensdagavond. Kiest men voor 
een Avondwake op de overige dagen (dinsdag, donderdag en vrijdag) , dan zal deze in Budschop of 
Eind moeten plaats hebben. De parochie Mis vervalt niet voor een Avondwake.  

 
De dag van de uitvaart 
Op de dag van de uitvaart zijn er twee mogelijkheden. 
 

- De eerste mogelijkheid is een Eucharistieviering (H. Mis). 
- De tweede mogelijkheid is een Gebedsdienst. (In deze dienst wordt geen heilige Communie 

uitgedeeld. Een Gebedsdienst heeft als voordeel dat de mogelijkheden van invulling ruimer 
zijn dan bij een Eucharistieviering, omdat men niet gebonden is aan de regels voor een 
Eucharistieviering.) 

 
Vooravond en/of dag van de uitvaart 
Men kan kiezen voor; 

- alleen een kerkelijke dienst op de vooravond; 
- een kerkelijke dienst op de vooravond én de dag van de uitvaart of  
- alleen een kerkelijke dienst op de dag van de uitvaart. 

 
Crematie 
Bij een crematie zijn alle voren vermelde mogelijkheden van toepassing. Kiest men voor een kerkelijk 
dienst dan is het niet nodig dat men na een Kerkdienst nog eens een crematiedienst laat verzorgen in 
het crematorium. Men kan volstaan met een dienst in de kerk en in de kerk afscheid nemen, 
vergelijkbaar met het afscheid nemen op het kerkhof.  
Bij een crematie kan men kiezen voor: 
 

1 Kerkelijke uitvaart zonder een extra viering in het crematorium (afscheid in kerk); 
2 Gedenkdienst in het crematorium zonder vooraf een kerkelijke dienst; 
3 Kerkelijke uitvaart en een gedenkdienst in het crematorium. 

 
Het mag duidelijk zijn dat keuze 1 het minst kostbare is. 

 
Kosten 
De kosten van een kerkelijke uitvaart zijn €. 400,-- inclusief een vooravonddienst. De kosten voor 
alleen een vooravonddienst zijn €. 250,--. 
Heeft men minimaal vier jaar voor overlijden voldoende kerkbijdrage betaald (€. 70,-- per jaar dan zijn 
de diensten in kerk gratis met uitzondering van koor) 
Voor meer gegevens kan contact worden opgenomen met pastoor Schuffelers telefoon 0495-631317 
of met administrateur Tjeu Tinnemans telefoon 0495-633421. 
 


