Uitvaartfiche voor Park Heverlee
0471/311.399
Draaiboek uitvaarten Parkparochie:
Coördinator verwittigt de verschillende contactpersonen per mail.
Zanger/organist:
André Kockaerts

Andre.Kockaerts@telenet.be

0495 20 34 50

Priesters:
Jef Van Osta O.Praem
Filip Noël O.Praem
Prior Swarte O.Praem
Dirk De Gendt

Jozef.VanOsta@parkabdij.be
Fillip.Noel@parkabdij.be
Swarte.Frans@gmail.com
deken@kerkleuven.be

0474 53 72 86
0479 38 67 87
016 40 36 40
0475 78 85 51

Administratie:
Denise Craps

denise.craps@telenet.be

Uitvaartadministratie:
begrafenis@kerkleuven.be
• In de mail stuurt men de uitvaartfiche en eventueel de rouwbrief als bijlage mee. De melding
omvat de naam van de overledene, de datum en uur van de uitvaart. Wie er gebedsleider
is. In principe gaat de heer deken voor. We contacteren als eerste André Kockaerts en
pater Jef Van Osta .
• Alle paters en André Kockaerts (zie bovenstaande lijst) krijgen per mail alle informatie door
(uitvaartfiche en rouwbrief). Zij zorgen namelijk voor het programmeren van de verwarming.
Tevens worden zij op de hoogte gebracht of de uitvaart al dan niet met eucharistie is.
• André Kockaerts zorgt voor het kruisje met de naam erop (labelmachientje in bezit van
André Kockaerts én in de Sint-Lambertuskerk). Het kruisje wordt bij het buitengaan
achteraan opgehangen.
• De gebedsleider gaat na of er een zanger-organist en/of een koor nodig is. André Kockaerts
is koster-organist .
• Het koor bestaat uit een vijftal leden. Deze leden zijn werkende leden en dus in de week
niet altijd beschikbaar. Met meer dan 2 liederen op CD is er geen koor en organist.
• De paters van de abdij zetten alles klaar in de kerk: 4 kaarsen, de 2 staanders voor de
mandjes.
• De dag van de uitvaart, zetten de paters en/of André Kockaerts alle liturgische attributen
klaar: kelk, hosties, wierookvat en wijwater. Ook niet vergeten de microfoons, een blanco
kruisje en een kruisje met de naam erop, 2 mandjes en evt. De CD-speler. De lichten
worden aangestoken en de geluidsinstallatie wordt ingeschakeld. Ook de lichten achteraan
aan het uitvaartkruis en de infohoek worden aangestoken.
• Een vrijwilliger en/of André Kockaerts geven tijdig water en wierook aan en bedienen de
muziekinstallatie.
• Voor de dienst branden de twee altaarkaarsen, en de paaskaars. De 4 kaarsen rond de kist
blijven uit tot aan de lichtritus.
• Indien er bloemen gewenst zijn zal aan de familie gevraagd worden om een bloemstuk voor
het altaar te zorgen die men achteraf niet zal meenemen maar in de kerk laat staan.
• Indien de begrafenis op het abdijkerkhof doorgaat, is het de gewoonte dat voorganger en
gebedsleider mee naar het kerkhof gaan.
• In de abdijkerk zijn 250 stoelen.
20150323

