
EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
 
 
Van oudsher kwamen buurt-
bewoners samen wanneer er 
iemand gestorven was. 
Men zat bij elkaar, bad de 
rozenkrans en waakte bij de 
overledene samen met de 
nabestaanden. 
 
In de loop van de tijd 
veranderde dit:deze taak van 
buurtbewoners werd 
overgenomen door de koster. 
Daardoor verplaatste het 
bidden zich naar de kerk. 
Eenmaal in de kerk verschoof 
de rol van de koster naar de 
priester. 
Hij ging niet meer voor 
in het bidden van de 
rozenkrans, maar in de 
eucharistieviering. 
Deze laatste ontwikkeling 
vond plaats in de jaren 
zestig. 
 
Na het Tweede Vaticaanse 
Concilie zien we wéér een 
verschuiving: gelovigen 
proberen steeds meer 
invulling te geven aan de 
oproep van het Concilie om 
hun eigen taken op zich te 
nemen. Eén van die taken is 
van oudsher de avondwake. 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
WAT DOET DE AVONDWAKEGROEP 
 
 
Onze Avondwakegroep bestaat 
uit een aantal vrijwilligers. 
 
Wanneer de nabestaanden van  
de overledene een avondwake  
op prijs stellen, verzorgen 
wij de dienst. 
Wij bezoeken de familie en 
overleggen met hen wat de 
wensen en mogelijkheden zijn. 
Samen met de naaste familie, 
en vaak ook samen met 
vrienden, kennissen en mede-
parochianen komen wij in de 
kerk bijeen voor de avondwake 
zelf. 
 
Wij gaan dan voor in gebed. 
 
Na ongeveer 6 weken brengen we 
u de tekst van de Avondwake.  

DE AVONDWAKE 
 
 
In de Avondwake worden we 
stil na de drukte van de 
afgelopen dagen. We nemen 
de tijd om in stilte en 
rust, met muziek en woorden 
uit de bijbel, met gebaren 
en symbolen bij de 
overledene te zijn, mèt 
onze gevoelens van twijfel 
en machteloosheid. 
Ook misschien met iets van 
dankbaarheid. 
Tegelijk mogen we in deze 
dagen ervaren wat mensen 
voor elkaar kunnen 
betekenen aan steun, kracht 
en troost. 
 
De avondwake is er ter 
ondersteuning voor de 
nabestaanden. 
 
 
  
 



HET KRUISJE 
 
 
Voor de overledene 
wordt een kruisje gemaakt. 
Op dat kruisje staan zijn/haar 
naam en sterfdatum geschreven. 
Tijdens of na de dienst wordt 
het kruisje opgehangen  
bij het Mariabeeld in de 
Gedachtenishoek links vóór in de 
kerk. Dat kan ook door een van 
de familieleden. 
Het blijft daar een jaar hangen, 
zodat iedereen die dat wil, nog 
eens langs kan gaan, 
een kaars opsteken,  
of een beetje bidden. 
Hier ligt ook het "Boek des 
Levens", waarin de namen van 
alle overleden parochianen zijn 
opgeschreven. 
“Zij zijn geschreven in de palm 
van Gods hand”  
Na een jaar nemen we contact met 
u op en dan komen we ’t kruisje 
bij u thuis brengen. 
Als u graag hebt dat er na de 
uitvaart nog eens iemand van de 
parochie bij u langs komt, 
dan is een telefoontje naar het 
Parochiecentrum voldoende. 

ALGEMEEN 
 
 
De avondwake wordt verzorgd  
 
door: …………………………………………………………………………………………. 
 

Tel:………………………………………………………………… 
 
En door: …………………………………………………………………….………… 
 

Tel:………………………………………………………………… 
 
Zou u zo vriendelijk willen 
zijn evt. adreswijzigingen door 
te geven aan het: 
 
Parochiecentrum 
Christus’Hemelvaart-H.Joseph 
Hemelsley 240 
6137 BV SITTARD 
telefoon: 046 – 8800185 
te bereiken ma.t/m vr. 
tussen 10.00 en 12.00 uur  
 
 
Uitgave onder 
verantwoordelijkheid van 
Kerkbestuur en Pastoraatgroep 
van de Parochie 
Christus’Hemelvaart-H.Joseph 
 
 

   AVONDWAKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


