Noodprotocol
rond kerkelijke uitvaarten
binnen de Emmaüsparochie
tijdens de coronacrisis

Een woord vooraf
Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart zoals deze gevierd
wordt binnen de Rooms Katholieke Emmaüsparochie van de Noordoostpolder. De Nederlandse bisschoppen bepaalden in aansluiting bij het advies van de uitvaartbranche op 16 maart 2020 dat kerkelijke uitvaarten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Zo lang als de Kerk bestaat is één van de
‘Werken van Barmhartigheid’ die zij vol geloof en liefde vervult ‘De doden begraven’. De eerbiedige,
kerkelijke uitvaart is een bron van troost. Ook in deze crisistijden blijft zij deze kracht houden. Oók
wanneer de omstandigheden ons dwingen om de voorbereiding en de uitvaartplechtigheid aan te
passen.
In beperkte kring
Vanuit verschillende organisaties, maar ook de R.K. kerkelijke overheden wordt dringend
geadviseerd om liturgische plechtigheden in kerken, crematoria en begraafplaatsen in besloten
kring plaats te laten vinden. Momenteel is hierbij het maximum 30 personen. In de praktijk zal deze
beperkte kring bestaan uit familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen,
ouders van de partner en de partner van de kinderen).
Beschikbaarheid van de pastorale beroepskrachten
Pastoor V.A.H.Maagd (0527 – 61 20 61 / 06 – 305 74 541 / pastoormaagd@gmail.com) draagt in
eerste instantie de zorg voor de uitvaarten binnen de geloofsgemeenschap van de H.Michaël
(Emmeloord). Pastor M.J.J. Schilder-Reijrink (06 – 51 109 960 / pastormagda@hotmail.com) draagt
de zorg voor de uitvaarten in de geloofsgemeenschap van de H.Ireneüs (Luttelgeest, Marknesse,
Kraggenburg, Ens). Pastor W.H.M. Mulder is niet beschikbaar voor uitvaarten. Wanneer iemand in
de geloofsgemeenschap van de Goede Herder (Bant, Rutten, Creil) overlijdt of binnen de
geloofsgemeenschap van de H.Geest (Nagele, Tollebeek, Espel) dient contact te worden
opgenomen met pastoor V.A.H.Maagd. Hij zal de uitvaart aannemen of pastor M.J.J.SchilderReijrink vragen om deze te verzorgen.
Voorbereiding op de viering
Pastoor V.A.H.Maagd en pastor M.J.J.Schilder-Reijrink zijn beschikbaar voor uitvaarten in de
Emmaüsparochie. Op de normale wijze, d.i. via de uitvaartleid(st)er, worden beschikbaarheid,
datum en tijdstip van de kerkelijke uitvaart en plaats besproken. De uitvaart wordt telefonisch
besproken en gemaakte afspraken per e-mail bevestigd. De hierboven genoemde pastores komen
niet op huisbezoek. In uitzonderingsgevallen kan hierop door hen een uitzondering worden
gemaakt. In dat geval ontvangen zij maximaal 2 nabestaanden in de grote zaal van de
Ontmoetingsruimte te Emmeloord (pastoor Koopmansplein te Emmeloord, naast de
St.Michaëlkerk) In die gevallen waarin de overledene aan het coronavirus is bezweken is dit helaas
geen mogelijkheid. Het is een procedurele beslissing die met pijn in het hart is genomen maar die
de veiligheid van priester en pastoraal-werkster beschermd.

De liturgie
De liturgie zal vanaf de inwerkingtreding van dit noodprotocol een kort moment van bezinning en
gebed zijn, mogelijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voorafgaand aan de teraardebestelling (korte plechtigheid bij het graf) of de crematie. Viering van de H. Eucharistie of communieuitreiken is niet mogelijk, bij voorkeur duurt de viering 20- maximaal 30 minuten. Er zal geen
koorzang of muziek zijn. Er is een eenvoudige standaardliturgie beschikbaar die gepersonaliseerd
kan worden. In deze viering is plek voor gebed, het ontsteken van kaarsen, een in memoriam,
bijbellezing, overweging en de ‘Laatste aanbeveling’. Ook het heeft het gedachteniskruisje een plek
in de eenvoudige liturgie. Muziek van cd kan een plek krijgen in de uitvaartliturgie.
Herdenkingsdienst
Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een volwaardige herdenkingsdienst
voor de overledene gehouden worden.
Inzet van vrijwilligers
De uitvaarten zullen met een minimum van vrijwilligers worden uitgevoerd. In ieder geval is er géén
koor. Ook uitvaartassistenten zullen niet aanwezig zijn. Dit alles ter bescherming van hun
veiligheid. Wel is het wenselijk dat er een koster aanwezig is.
Stipendium
Het stipendium voor de uitvaart is 50 %van het huidige tarief.
Geldend uitvaartprotocol
Met dit noodprotocol worden alle bepalingen van het uitvaartprotocol, zoals deze vanaf 25 mei
2017 van kracht zijn binnen de Emmaüsparochie, evenals de maatregelen van 16 maart j.l. voor
onbepaalde tijd opgeschort. Zij worden geheel en al vervangen door dit noodprotocol.
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