DRAAIBOEK UITVAART in de H. Maria Magdalenakerk, Wormer
update 24 april 2020, tot nadere nieuwe maatregelen.

9. Foto’s maken is mogelijk, gelieve dit zo ‘onzichtbaar’ mogelijk te

Uitgangspunt van iedere uitvaart:
een warm en persoonlijk afscheid van een dierbare met alle
mogelijkheden en beperkingen waar we nu mee moeten dealen.

10.
11.

1. Stoelen: alle stoelen in de zijbeuken blijven staan.

2.
3.

4.
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6.
7.
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In het middenschip aan beide kanten worden de stoelen van
enkele tussenrijen verwijderd, zodat er meer afstand is tussen de
mensen die achter elkaar zitten.
Familie zoekt zelf de benodigde onderlinge afstand op.
Aantal toegestane aanwezigen: totaal 30, dit is incl. de
voorganger, koster, gastvrouw van de kerk.
Begeleider uitvaartorganisatie kan tijdens de uitvaart
plaatsnemen in de hal. De MM-parochie conformeert zich
hiermee aan de richtlijnen van het RIVM.
De kerk is een kwartier voorafgaand van de uitvaart geopend voor
de familie en genodigden.
Duur van de uitvaart: 20 minuten netto, van kruisteken tot
kruisteken. De verantwoordelijkheid voor de tijd ligt bij de
uitvaartleider en voorganger.
Gebruik van orgel of vleugel door pianist/organist is mogelijk,
zolang deze binnen het toegestane aantal van 30 personen valt.
Muziek is mogelijk via CD-installatie op koorzolder of geluidsbox
van de familie zelf.
De MM-parochie heeft geen mogelijkheid tot het maken van
video- of geluidsopname, als de familie dat wel heeft kan dat
gebruikt worden. Voor het klaarzetten/uittesten hiervan gelieve
contact op te nemen met Corrie Schavemaker, gastvrouw bij
uitvaarten.
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doen, zodat het momentum niet verloren gaat. Ook hierbij dient
de 1,5 m afstand in acht genomen te worden.
Klok luiden bij aanvang en bij verlaten van de kerk door de koster.
Achterschip wordt niet gebruikt, dat betekent:
a. Mensen bijv. van de uitvaartonderneming, de dragers en
chauffeur wachten tijdens de uitvaart in de hal of buiten.
b. Geen ontvangst van familie in het Achterschip.
c. Geen condoleance, geen koffie voor of na de uitvaart.
Er blijft 1 toilet open voor gebruik.
Voorlopig zal na iedere uitvaart de ruimte door schoonmaakbedrijf Willems gereinigd worden. Gastvrouw zal dit coördineren.
De attributen zoals wijwaterkwast, wierookvat etc. zal door de
koster worden schoongemaakte en opgeborgen. Indien de piano
wordt gebruikt, wordt deze ook schoongemaakt door de koster.
Uitvaartboekje:
a. Afstemming over uitwerking van het boekje en het
drukken ervan loopt via Corrie Schavemaker.
b. Er is geen collecte tijdens de uitvaart. Andere mogelijkheden
worden met de nabestaanden besproken.

Liturgisch beperkte viering i.v.m. duur van de uitvaart, wat is mogelijk:
1. Ontvangst familie en overledene
Evt. (CD-)muziek bij binnenkomen in de kerk
2. Kruisteken, welkom en evt. openingsgebed
3. Lichtritus
4. Lezing, gedicht en/of andere tekst
5. Kort IM door één persoon
6. Ophangen van het kruisje
7. Onze Vader/Wees gegroet Maria
8. Laatste afscheid met de symbolen van water en wierook
9. Kruisteken
10. Evt. (CD-)muziek bij verlaten van de kerk

