UITVAART

in de Magdalenakerk te Brugge

Patrick Perquy
De voorbereiding op de begrafenis kan op volgende wijze gebeuren in de heringericht
ruimte. In plaats van alles in handen van de begrafenisondernemer te laten, mag je er iets
persoonlijks van maken. Neem contact op met de parochiepriester of met een medewerker
van het YOT project. Die voorbereiding gebeurt best in drie stappen.
1ste stap: Het symboolvlak en het projectiescherm vallen eerst op bij het binnenkomen.
Probeer de gekozen thematiek voor de uitvaart van je geliefde te visualiseren op die beide

plaatsen.
Bv. Je begraaft je vader, die een verwoede visser is geweest. Vul het symboolvlak met water
en leg de kist half op het water van de dood. Op het projectiescherm liefst geen foto van de
overledene maar een symbolisch voorwerp : een visser, of een Bijbelse prent van het
gekozen evangelie van de wonderbare visvangst. Zo worden de aanwezigen meteen bij het
binnenkomen met het thema vertrouwd gemaakt.
Bv. Je begraaft een moeder die in een koor zong en dolveel van muziek hield. Op het
symboolvlak enkele muziekstaanders met een partituur. Op het projectievlak een foto van
een koor of van de 24 oudsten van het Boek Openbaring die musiceren in de hemel. De kist
ligt voor of tussen die muziekstaanders.
B.v. Je begraaft iemand die veel van bloemen hield. Op het symboolvlak enkele geliefde
bloemen met een kaarsje erbij en op het projectievlak een prachtige tuin. De kist staat half
op het symboolvlak en de begroeting gebeurt daar.

2 stap : Op de trede achter het symboolvlak.
Bij de verwelkoming worden mensen uitgenodigd een krukje of een kerkstoel te nemen en
plaats te nemen. We zorgen ervoor dat niemand hoeft recht te staan tijdens de woorddienst.
Je kiest twee passende teksten en enkele liederen, liefst geen cd's in dit deel van de dienst.
Met de voorganger zoek je naar een passende tekst voor je geliefde, liefst ook altijd een
tekst die de verrijzenis beklemtoont. Je kan de verhalen ook illustreren met passende
beelden op het projectiescherm. De aanwezigen hoeven dan alleen hun krukje maar even
om te draaien. De tekst van de liederen projecteren geeft de mensen de kans mee te zingen.
Welke betere manier om je verdriet te uiten dan zingen?
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3 stap: Na de offerande kunnen de gelovigen die het wensen eucharistie vieren.
Ze worden uitgenodigd plaats te nemen in het koor in plaats van hun oorspronkelijke plaats
weer in te nemen. Ongemerkt kunnen ongelovigen of gehaaste mensen op dit ogenblik van
de dienst de kerk verlaten. Hier hoef je niet voor te bereiden. De Tafeldienst wordt je
aangereikt. Na de communie wordt iedereen uitgenodigd rond de kist op het symboolvlak
plaats te nemen, de familie op het rode tapijt in kring voor de laatste keer rond de kist. De
afsluitende gebeden kunnen hier gezegd of gezongen worden.Op het einde wordt de kubus
met de naam van de overledene en de levensspiraal aangebracht op het paneel met als
verrijzenistekst:

Die mij droeg op adelaarsvleugels
Die mij hebt geworpen in de ruimte
En als ik krijsend viel
Mij ondervangen met uw wieken
En weer opgegooid
Totdat ik vliegen kon op eigen kracht

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: Patrick Perquy tel/fax 050 33 11 70 –
perquy@live.be of op het YOT secretariaat in de voormiddag tussen 10-12u.
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