
Uitvaartfiche voor Sint-Jozef Leuven 

 
Adres Sint-Jozefkerk: 
Bogaardenstraatstraat 72 
2de ingang: Burgemeestersstraat 59 + parking 
 
Aanmelding van een uitvaart: 
De begrafenisondernemer verwittigt de uitvaartcoördinator: 
begrafenis@kerkleuven.be 0471 31 13 99 
  
De coördinator, mevr. Maria Lorent of Mr. Karel Demarsin, zoekt een gebedsleider en 
verwittigt: 
Francisca Houben:   fhouben@yahoo.com  sms naar 0497 28 70 67 
Julien Nevens (vrijwilliger-koster): julnevens@gmail.com   0475 20 93 10 
Ann Francis:    zr.annfrancis@gmail.com   016 22 23 42 
E.P. Juan-Carlos Tinjaca:  juankatin@gmail.com    0475 78 85 51 
Frans Struyven:   francois.struyven@telenet.be  0492 94 73 06 
Philippe Maertens   philippe.maertens2@telenet.be  0494 32 63 23 
 
Uitvaartliturgieboekjes: “Wij geven uit handen” 
Deze zijn aanwezig en kunnen gebruikt worden. 
 
Bloemen 
Indien de familie dit wenst, zorgen ze best zelf voor bloemversiering. Zo niet, blijft de 
gebruikelijke versiering gewoon op het altaar staan. 
 
Muziek: 
Orgel: 
Wenst de familie orgelspel dan moet dat vooraf meegedeeld worden en zal men trachten een 
organist te vinden voor de uitvaart.  
De familie kan ook een eigen organist voorzien. Doordat we een geklasseerd orgel hebben, 
is de bekwaamheid van de organist heel belangrijk.  
In beide gevallen is het belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden. 
CD's: 
Indien er alleen CD's gespeeld worden, is het best dat de familie de installatie zelf bedient.  
Koor: 
Als er een koor zingt, dan worden er liefst maximum twee liederen van een CD genomen. 
 
Tabernakel: 
In de kerk hangt het tabernakel tegen de muur rechts van het altaar. Het bevat 2 cibories met 
geconsacreerde hosties, die er door de gebedsleider/misdienaar na het Onze Vader 
uitgehaald worden.  
In de kapel hangt het tabernakel ook rechts van het altaar. 
 
Aantal stoelen:  
230. Er wordt niets herschikt in de kerk. Enkel aan de 2 voorste rijen worden stoelen 
weggezet zodat de kist vooraan in het midden kan staan en de mensen er bij het offer vlot 
langs kunnen gaan.  
 
De gebedsleider: 
Hij gaat op rouwbezoek, stelt de volledige uitvaartdienst op en zal de homilie houden. 
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De koster: 
De dienstdoende koster, momenteel Nevens Julien, zorgt voor de plaats voor de kist en 
voorziet de gewaden, de misboeken, de kaarsen, water en wijn, de communieschaaltjes, de 
twee kruisen voor de offerande en het kruisje van de overledene. Hij zet ook de klokken, de 
geluidsinstallatie en de micro aan. 
Hij zorgt voor wijwater en wierook tijdens de dienst. 
Hij zorgt ervoor dat het uitvaartregister volledig ingevuld én ondertekend wordt. 
 
De lector: 
Er is geen vaste lector voor de uitvaarten. Is er een lector nodig, dan moet dit afgesproken 
worden 
 
De misdienaars: 
Momenteel zijn er geen misdienaars beschikbaar voor uitvaarten. 
 
Herdenkingskruisje: 
De dienstdoende koster maakt het herdenkingskruisje en legt het klaar in de sacristie. De 
voorganger neemt het mee bij het binnengaan in de kerk. Na het 'In paradisum', bij het 
buitengaan, hangt de voorganger/gebedsleider het kruisje achteraan op. 
 
Begroeting: Altijd in de kapel. 
Men kan de kerk binnenkomen langs beide ingangen.  
De begroeting gebeurt steeds in de kapelruimte. Wanneer er gekozen wordt voor een 
“begrafenis in intieme kring” is de kapel geschikt voor zowel een uitvaart met 
eucharistieviering alsook met gebedsdienst en dit zowel met kist als met urne. In dat geval 
wordt de urne of de kist opgesteld naast het altaar in de kapel en gebeurt de begroeting door 
de familieleden ook daar. 
 
Kaarsen: 
Voor de dienst staan er twee kaarsen aan de kist. De paaskaars staat rechts naast het altaar. 
De paaskaars wordt vooraf aangestoken, maar de twee kaarsen bij de kist blijven uit tot aan 
de lichtritus. Een lont ligt klaar aan de paaskaars. 
 
Intrede: 
De voorganger en gebedsleider/misdienaar/lector komen uit de sacristie en gaan naar de 
kapel of inkomhal. De kwispel wordt door één van hen meegenomen. Wijwater kan genomen 
worden aan het wijwatervat in de inkomhal. Langs de midden-gang gaan ze naar binnen. 
 
Uitvaartvergoeding: 
De familie betaalt de uitvaartfirma. Deze betaalt aan de VZW het vastgestelde bedrag voor 
een uitvaart. Francisca Houben geeft alle informatie door aan de verantwoordelijke van de 
VZW. Zij moet dus de nodige informatie krijgen van de betrokken personen en dat zijn: 
rekeningnummer en rijksregisternummer. De verantwoordelijke van de VZW stort dan de 
bedragen door aan de rechthebbenden. 
 
E-mailadressen en telefoonnummers:  
marialorent@hotmail.com  0484 10 42 82 016 20 31 65 
karel.demarsin@gmail.com 0475 59 64 51 016 23 84 09 
fhouben@yahoo.com  016 22 03 36  
zr.annfrancis@gmail.com  016 22 23 42 
julnevens@gmail.com  0475 20 93 10 
philippe.maertens2@telenet.be 0494 32 63 23 
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