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Intern addendum – Uitvaartprotocol AL-WI-22-009 

 

 

Gedragsregel luiden van klokken bij overlijden. 

 
Luiden voor een overledene in een kerkdorp mag altijd! 

 

Als directe nabestaanden (partner/kinderen/ouders) het verzoek indienen om te luiden, is 

dit mogelijk, ongeacht of de overledene aan de kerk is verbonden of niet. 

 

Gedragsregel: 
- Na melding van overlijden worden de klokken geluid. 

- Melden bij het parochiesecretariaat (secretariaat@parochieeersel.nl) dat er geluid 

wordt en voor wie.  

 

Toelichting: 
Er is geen naam aan verbonden. 

Het biedt mensen troost als het gedaan wordt. 

Alleen met toestemming van de directe nabestaanden (partner/kinderen/ouders) mag er 

geluid worden, omdat vaak snel bekend is voor wie er is geluid.   

Wij, als parochie, horen ook graag welke inwoners overleden zijn, vandaar verzoek om het te 

melden bij het secretariaat. 
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Gedragsregel afroepen overledenen die geen kerkelijke 

uitvaart/absoute hebben (gehad). 

 

Als directe nabestaanden (partner/kinderen/ouders) het verzoek indienen om het overlijden 

af te lezen in de kerk als mededeling, is dit mogelijk. 

- Nabestaanden geven aan in welke kerkdorpen ze de mededeling gedaan willen 

hebben. 

 

Gedragsregel: 
- Melding bij de administratie (administratie@parochieeersel.nl). 

- De naam van de overledene wordt afgeroepen in de viering bij de mededelingen. 

- De naam wordt niet vermeld in de Hint. 

- De naam komt niet op de website, het is immers een mededeling en geen intentie. 

 

Als andere mensen dan de directe nabestaanden (partner/kinderen/ouders) het verzoek 

indienen om het overlijden in de kerk af te lezen als mededeling is dit niet mogelijk. 

- Dit kan alleen als misintentie worden opgegeven met de daaraan verbonden kosten.  

 

Gedragsregel: 
- Melding bij de administratie (administratie@parochieeersel.nl)  

- Het overlijden wordt gemeld in de viering bij de misintenties. 

- De regels voor misintenties staan op de website: procedure intenties. 

 

Toelichting: 
Er is een naam die genoemd gaat worden, de directe nabestaanden hebben hier in principe 

zeggenschap over. Het staat iedereen vrij om een misintentie aan te vragen. 
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Gedragsregel afroepen overledenen bij Allerzielen die geen kerkelijke 

uitvaart/absoute hebben gehad. 

 
Het afroepen van een overledene tijdens de Allerzielen viering in de kerk als mededeling is 

niet mogelijk. Dit kan alleen voor overledenen die een kerkelijke uitvaart/absoute hebben 

gehad. 

Het aflezen van de naam van de overledene kan wel in de vorm van een misintentie tijdens 

de voorbede.  

 

Gedragsregel: 
- Melding bij de administratie (administratie@parochieeersel.nl)  

- Het overlijden wordt gemeld in de viering van Allerzielen bij de misintenties. 

- De regels voor misintenties staan op de website: procedure intenties. 

 

Toelichting: 
Wanneer er geen kerkelijke uitvaart/absoute heeft plaatsgevonden, wordt de naam niet 

opgenomen in de lijst van overledenen en dus niet automatisch afgeroepen tijdens 

Allerzielen. Het risico is té groot dat er namen worden vergeten. 
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