
Wat te doen bij…  

 

 

 

Geboorte 

Wilt u aan ons laten weten dat er bij u een kind is geboren?  
Stelt u prijs op een bezoekje van de pastor, neem dan contact met hem op. 

Doop 

Om een kind door de doop in de kerkgemeenschap te laten opnemen, kunt u contact 
opnemen met de pastor om datum en tijd vast te stellen. Tevens zal dan een afspraak 
gemaakt worden voor een voorbereidend gesprek. Wij stellen de eigen creativiteit van 
ouders bij het samenstellen van de doopviering op prijs. 

Volwassenen die over een mogelijke doop nadenken kunnen hiervoor contact opnemen met 
de pastor. In een of meerdere gesprekken zal er samen naar verheldering gezocht worden. 
Het is een oude traditie om volwassenen op de avond voor Pasen, in de paaswake, te 
dopen. 

Eerste communie 

Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten worden uitgenodigd voor de jaarlijkse 
viering van de Eerste Communie in het voorjaar.  
De kinderen worden op deze viering voorbereid tijdens een aantal bijeenkomsten onder 
leiding van enkele vrijwilligers uit de parochie. De ouders worden uitgenodigd voor twee 
ouderavonden, die onder leiding van de pastor gehouden worden. De voorbereiding vindt 
plaats in samenwerking met de andere parochies van het Samenwerkingsverband 
Meerliede. 

Kinderen die bij de parochie staan ingeschreven, ontvangen automatisch een uitnodiging. In 
andere gevallen kunnen ouders hun kind zelf voor de Eerste Communie opgeven. Kinderen 
die nog niet gedoopt zijn, worden in het voorbereidingstraject in een speciale viering 



gedoopt, te midden van de andere communicanten. 
Contactpersoon: Karin Duwêl, 023 5389707 

Vormsel 

Jongeren, die in de brugklas zitten of in de tweede klas van het middelbaar onderwijs, 
kunnen het sacrament van het vormsel ontvangen. Dit sacrament wordt eens in de twee jaar 
door de (hulp)bisschop van Haarlem toegediend. 

Het vormsel is de laatste stap in de opname in de katholieke kerk, die bij de doop begon. De 
bisschop bevestigt de jongeren namens de kerk in hun geloof en bidt hun de kracht van 
Gods Geest toe op hun verdere levensweg. 

De voorbereiding op het vormsel gebeurt in samenwerking met de andere parochies 
Contactpersoon: Karin Duwêl, 023 5389707 

Kerkelijk huwelijk 

Wilt u in de kerk gaan trouwen, dan is het wenselijk dat u ongeveer een half jaar van tevoren 
contact opneemt met de pastor waarbij om te beginnen in onderling overleg datum, tijd en 
plaats worden afgesproken. 

De voorbereiding op het kerkelijk huwelijk gebeurt in minimaal drie gesprekken. In het eerste 
gesprek komen alle formele zaken aan de orde, zoals het invullen van het huwelijksformulier. 
Het tweede gesprek zal vooral gaan over hoe bruid en bruidegom tegen elkaar, hun relatie 
en hun toekomstige huwelijk aankijken; ook de religieuze dimensie van het huwelijk zal 
hierbij aan de orde komen. In het derde gesprek zal vooral de huwelijksviering besproken 
worden: bijbellezingen, teksten, muziek, e.d. Na elk gesprek zullen de huwende met 
huiswerk naar huis gaan, zodat de voorbereiding ook thuis doorgaat. 

Ziekte 

Een ziekte is meer dan een louter lichamelijke aangelegenheid en heeft geestelijke en 
spirituele gevolgen. De pastor van onze parochie is bereid om een of meerdere gesprekken 
te voeren over wat de ziekte voor u betekent. 

Bent u niet in staat om naar de kerk te gaan en wilt u de communie thuis ontvangen, dan 
kunt u een familielid of een daarvoor aangewezen vrijwilliger de communie vanuit de kerk 
laten meenemen; ook de pastor is bereid om de communie thuis te brengen. 

Wilt u het sacrament van de zieken ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de pastoor 
om een goed moment af te spreken. Een alternatief voor de ziekenzalving is de ziekenzegen, 
die ook door een niet-priester gegeven kan worden. In overleg met de pastor kunt u hier zelf 
een keuze in maken. Het verdient aanbeveling om niet tot het allerlaatste moment met de 
ziekenzalving of de ziekenzegen te wachten. Het is voor de zieke erg zinvol als hij of zij het 
sacrament of de zegen in alle rust en bij volle kennis kan ontvangen. De ervaring leert dat dit 
gebeuren voor de familie vaak een begin van acceptatie is. 

Kerkelijke uitvaart 

Wilt u voor een overleden familielid een kerkelijke uitvaart, dan is het zaak om snel zelf of via 
de uitvaartondernemer contact met de pastor op te nemen. In overleg kan dan de datum en 
de tijd vastgelegd worden. De pastor zal dan meteen ook een afspraak willen maken met de 
familie om over de uitvaart te spreken. 



De uitvaart zal doorgaans een viering van woord en gebed zijn. Het dameskoor van de 
parochie is altijd bereid om de viering muzikaal te ondersteunen. 

Rol van de familie 
Het wordt op prijs gesteld als de familie zelf een actieve rol in de afscheidsviering wil spelen. 
Een of meerdere mensen kunnen een kort in memoriam uitspreken. Iemand kan de lezing uit 
de bijbel verzorgen of een gedicht voorlezen. Kinderen kunnen de kaarsen rond de 
overledene aansteken. Iemand kan muziek maken. Ook is het mogelijk om een lied te laten 
horen via de cd-speler, maar levende muziek heeft toch de voorkeur. 
De voorganger zal doorgaans meegaan naar de begraafplaats of naar het crematorium; 
vanzelfsprekend is dit echter niet. 

Avondwake 
Het is mogelijk om in de avond voor de uitvaart een avondwake in de kerk te houden, waarbij 
de overledene kort herdacht wordt via muziek, liederen en teksten. Voorganger in deze 
avondwake is doorgaans een vrijwilliger uit de parochie. Ook hier wordt een actieve inbreng 
van de familie op prijs gesteld. De avondwake wordt meestal gecombineerd met condoleren 
in De Luifel. 

Crematorium 
Kiest de familie voor alleen een afscheidsdienst in het crematorium, dan kan zij een beroep 
doen op de pastor om deze dienst te leiden of er een bijdrage aan te leveren in de vorm van 
een lezing uit de bijbel, een overweging, een gebed of een zegen. 

Aan een kerkelijke uitvaart zijn kosten verbonden; zie hiervoor Tarieven. 

 

Gesprek met de pastor 

Wilt u een gesprek met de pastor, dan kunt u zelf contact met hem opnemen en hem uw 
wens kenbaar maken. Het kan zijn dat u in het ziekenhuis ligt en graag bezoek wilt. Het kan 
zijn dat u ernstig ziek bent en graag enige geestelijke steun wilt ontvangen. Het kan ook zijn 
dat u naar verheldering zoekt voor vragen waarmee u rondloopt. Of u bent op zoek naar een 
vorm van geestelijke begeleiding. Als u helder bent in wat u wilt, kan de pastor aangeven wat 
zijn mogelijkheden zijn. 

Stilstaan bij het leven 

In de loop van een mensenleven gebeuren dingen, die een feestelijk of een droevig of een 
gemengd karakter hebben, waarbij we graag willen stilstaan om te ervaren wat ze voor ons 
betekenen. 

De katholieke traditie kent vele rituelen die willen helpen om ook de religieuze betekenis van 
wat ons overkomt op het spoor te komen. Wie een nieuw huis betrekt, kan zijn huis laten 
inzegenen. Wie 25 jaar getrouwd is kan op zondag naar de kerk komen en uit dankbaarheid 
om gebed vragen. Een andere mogelijkheid is om in een aparte viering bij elkaar te komen. 
Voor een overledene, die een jaar geleden gestorven is, kan een intentie worden opgegeven. 

De parochie en de pastores zijn beschikbaar voor alle mensen die hun vreugde en hun 
verdriet willen vieren en delen. 

 


