Leven na de dood

Helaas is ons niet het eeuwige leven gegeven.

1 Wilt u, na uw dood, begraven of gecremeerd
worden?
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1: Ik ben 38 jaren lid geweest van de vrijwillige brandweer van Laarbeek altijd tegen het vuur
gestreden en nu zal het vuur het van mij winnen als ik gecremeerd zal worden?, dat nooit ook
niet over mijn lijk.
2: dan lig ik er lekker warmpjes bij.
2: Geen gedoe met grafrechten, grafstenen e.d. Ik bespaar mijn nabestaanden bovendien een
heleboel rituelen, b.v. bij allerzielendag.
2: Ik heb geen interesse in een begrafenis, teveel aandacht naar de dood zelf. Ik zou zeggen vier
op een ander tijdstip het leven
2: Ik wil dat er na mijn dood niks over is van mijn lichaam. Er hoeven geen beesten onder de
grond aan mijn lichaam te zitten knagen. Laat maar aanstoken, zodat er alleen maar as over is.
Dan kunnen ze zeggen: hier rookt ze verder!
2: Ik wil de familie niet voor 20 jaar opzadelen met het onderhoud van een graf.
2: opgeruimd staat netjes en heeft er niemand de morele verplichting om het graf te
onderhouden.
3: Mijn voorkeur is crematie maar mijn nabestaanden moeten daar achter staan.
4: Ik stel mijn lichaam ter beschikking aan de wetenschap, daarvoor heb ik lange tijd geleden al
toestemming gegeven.
5: ik ben er zelf nog niet uit hoe ik het wil
5: maakt mij eigenlijk niets uit, hangt af van de behoefte van mijn naasten om een vaste plek te
hebben voor herdenking.
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2 In onze gemeente wordt een teruglopend aantal avondwakes
geconstateerd. Wat is, volgens u, hiervan de oorzaak?










































zou het niet weten
zie boven, als je gecremeerd geen avond wake
weinig mogelijkheden om zelf aan te geven wat je wilt, ook de problemen met het misbruik
door geestelijken is daar debet aan.
weinig kerkbezoekers
Weinig echte gelovigen
weet niet
weet ik niet
We kiezen voortaan eerder voor crematie.
wat brengt het extra, behalve een kostenplaatje?
Vroeger kende je het hele dorp en had je meer contact met de mensen.
Vorige pastoor
Voorheen door pastoor Beekmans.
voor mensen die werken is het handig dat deze naar de avondwake kunnen
volgens mij vaak geen zin geen tijd en wat kost het
volgens mij omdat de begrafenisondernemers hier meer een persoonlijker afscheid kunnen
geven ipv een avondwake.
verminderde interesse
Verminderd aantal katholieken
vergrijzing in de kerk
Veranderende tijd en starre houding kerk
veranderende kerk
veranderde gebruiken in de kerk
veel te duur
vanwege criminelen die tijdens zo`n avondwake het huis leeg riven
Vaak mag men zelf geen persoonlijke invulling geven
Tijden veranderen, past niet meer in deze tijd
terugname van kerkgangers
teruglopende betrokkenheid
teruglopend kerkbezoek
teruglopen gelovigen
terugloop van aantal gelovigen/ ontkerkelijking
terugloop kerkbezoek
terugloop katholieken
terugloop interesse kerk
terugloop in de kerk
terugloop belangstelling RK
Teruggang van het kerkbezoek is hier debet aan
teruggaan van het geloof
Tegenwoordig heb je bijv. een dienst in de aula van het uitvaartcentrum etc.
te traditioneel, weinig eigen inbreng
te hoge kosten die er aan vast hangen.
Te duur, teveel tijd en te eel verdriet
2










































Te conservatieve opstelling RK-kerk
strenge regels van de kerk
Steeds minder mensen zijn gelovig
Steeds minder mensen hebben iets met de kerk.
steeds minder gelovigen of vertrouwen in de kerk
steeds minder belangstelling in de kerk
Steeds meer mensen worden gecremeerd of via uitvaartcentrum begraven dus steeds minder
traditionele (kerkelijke) begrafenissen met avondwake
Steeds meer mensen kiezen voor één bijeenkomst. Vaak in het crematorium of in een
uitvaartcentrum.
Steeds meer in een persoonlijke omgeving (bij iemand thuis)
starre opstelling kerk
slechte communicatie want er blijken de regels blijken soepeler te zijn. In Mariahout is beging
gemaakt met een nieuwe formule. Helaas hebben al veel (oud)parochianen de kerk de rug
toegekeerd, terwijl een avondwake juist is om mede parochianen te ondersteunen bij
rouwverwerking.
rk kerk is uit de gratie
populariteit uitvaartcentra
Past niet meer in de beleving van mensen
overbodig, het aantal mensen die afscheid nemen, passen ook in één keer in een dienst.dit is
echter lang niet altijd zo.
opstelling van de kerk in allerlei zaken, indien de kerk niet met de tijd meegaat hebben we over
20 jaar geen kerken meer. Vroeger de oude pastoor die stond naast ons bij het voetbalveld, de
laatste pastoren die waren van een andere wereld.
Onvrede met evt. Te maken afspraken rond begrafenis en/of crematie
ontwikkelingen in de katholieke kerk,conservatieve pastoor
Ontkerkeling, en degene die wel een avondwake wensen willen dit graag verzorgd zien door de
pastor
ontkerkeling
ontkerkelijking en pastoors dei niet willen meewerken aan een eigen invulling
Ontkerkelijking
ontkerkelijking
ontkerkelijking
onpersoonlijker geworden dus de behoefte zal er niet meer zijn.
onpersoonlijk
onkerkelijk
onbekent
Omdat onze vorige pastoor daar niet soepel in meeging
Omdat er steeds minder kerken open zijn?
omdat er niet meer zoveel mensen naar de kerk gaan
Omdat er niemand meer naar de kerk gaat!!!
niet meer van deze tijd
niet meer genoeg pastors
Niet gelovig
negatieve beeld wat ontstaan is over de kerk door media en (ongeschikte) pastoor(s) in
Laarbeek
Motivatie en desinteresse van mensen
Misschien omdat mensen minder verbonden zijn met de kerk.
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misschien omdat er nog maar 1 kerk open is?
misschien geen behoefte vanuit de nabestaanden of teveel werk om in elkaar te zetten. is er
weleen goede avondwakeclub ?? Bij ons in Boerdonk wordt het wel veel gedaan.
Minder mensen hebben een verbinding met de kerk
minder mensen gaan naar de kerk
minder meerwaarde aan het geloof
minder kerkgangers
minder kerkgangers
Minder katholieken?
Minder katholieken, hoge kosten
minder katholieken
Minder interesse in geloof
Minder interesse voor de kerk
Minder gelovigen, daardoor worden er meer mensen gecremeerd. Dat gebeurt meestal buiten
Laarbeek.
minder gelovigen
minder gelovige mensen, verstandhouding tot de kerk?
minder flexibele standpunt van vd kerk
minder christelijken
minder binding met de kerk
minder behoefte aan omdat in een kerk te laten plaatsvinden
minder animo voor het katholieke geloof en vanwege de beperkingen die de kerk hier aan
geeft, veel mensen willen op een persoonlijke manier afscheid nemen, met bv foto`s of muziek.
Mensen willen in 1 keer de kerk vol.
Mensen weten niet wat er mogelijk is
Mensen voelen zich steeds minder betrokken bij de kerk
Mensen voelen geen binding meer met de kerk en zoeken alternatieven. Die komen gelukkig
steeds meer voorhanden!
Mensen komen niet meer in de kerk.
Mensen kiezen voor een ander afscheid,en ook de situatie in de katholieke kerk van de laatste
jaren
mensen houden eigen regie en hoeven niet zo nodig de schijnheilige" uit te hangen ten faveure
van de ander en de mensonvriendelijke godsdienst(en)"
Mensen hechten niet zoveel waarde meer aan een katholieke begrafenis
mensen hebben steeds minder binding met de kerk, vooral nadat er een pastoor is geweest die
niet spoorde en weer terug wilde naar de middeleeuwen
Mensen hebben niets meer met de kerk: De boodschap van de kerk heeft geen
betekenis/waarde meer voor de mensen. Het is een oudbollige organisatie
Mensen hebben minder met de kerk en willen gewoon snel afscheid nemen om te kunnen
rouwen. Afscheid nemen is al zwaar genoeg
Mensen geloven steeds minder. Helaas...
mensen geloven steeds minder in rituelen van de kerk.
Men moet ieders keuze respecteren
men leeft langer?
Men is minder gelovig dan vroeger. Maar behalve dat is ook de pastoor hier debet aan.
Men heeft geen interesse meer in de kerk.
meer diensten in rouwcentra, pastoors die geen meewerking verlenen
meer crematies
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meer crematie, weinig kerk belangstelling
meer afstand van kerk.
Mag vaak niet van de pastoor
ls de dag erna een begrafenis is, moet familie 2x komen; aan de andere kant zijn avondwakes
heel prettig voor mensen die werken en tocg hun deelneming willen betuigen
loopt de kerken gemeenschap niet in zijn algemeenheid terug?
leiders van de kerk
leegloop kerk.
leegloop katholieke kerk in het algemeen en absurde strenge eisen voor uitvaarten (geen eigen
muziek etc.)
leeg loop kerk
Kosten? Minder gelovigen? Meer crematies, waarbij vaak geen avondwake is
kosten
kost meestal geld
komt door begrafenis onderneming
klote personeel
Kleinere families
Kleinere families
kerk staat niet/nauwelijks toe dat mensen er een persooinlijke invulling aan geven
Kerk en gemeenschap zijn veranderd, alsmede het gebruik van een uitvaartcentrum t.o.v. kerk
jongeren en mensen tot 60-70 zijn niet meer gelovig, daarnaast wordt wat er in de avondwake
wordt gezegd, herhaald in de uitvaartdienst..dus dubbel op
ja de kerk in het algemeen ivm al het nieuws over misbruik
islamitisering
Is te duur denk ik
is dubbel op met de begrafenis.
invulling door de professionele uitvaartverzorgers en de inbreng hierin
inflexibiliteit kerk over indeling/ mogelijkheden. Kerk staat ver van samenleving af.
Individualisering, egoïsme en ontkerkelingen
indifudialisme
ik heb me laten uitschrijven bij de katholieke kerk
Ik heb gehoord dat je in de kerk niets persoonlijks mag doen, zoals eigen muziek etc. De keuze
is dan snel gemaakt.
Ik denk omdat ze die niet zelf in mogen vullen
ik denk desinteresse van de mensen en op bepaalde dagen van de week kan het niet ?
ik denk dat mensen liever afscheid nemen met dierbaren in een persoonlijke sfeer
Ik denk dat hier steeds minder waarde aan gehecht wordt. Een upersoonlijke uitvaartdienst is
voor velen voldoende denk ik. Het geloof wordt voor steeds meer mensen, minder belangrijk.
Ik denk dat het aantal gelovigen ook teruglopend in aantal zijn. De conservatieve houding van
de kerk en misbruik in het verleden.
ik denk dat de nabestaanden een andere keuze maken dan de kerk zoals n rouwcentrum
Het verschil van inzicht.
het negatieve imago van de kerk.
het missen van een persoonlijke avondwake
het hoeft allemaal niet meer
Het hele kerkbezoek loopt terug
Het gevoel voor het geloof wordt minder
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Het geloof wordt minder bij veel mensen. Persoonlijk vind ik de avondwake vaak een goed
manier van afscheid nemen, vooral het persoonlijke ervan.
het feit dat de katholieke kerk niet meer geloofwaardig is
Het beleid van de rooms katholieke kerk
Herdenken voor de crematie in het crematorium
heb geen idee.
godsdienst
Gewoon mode, een avondwake is niet meer in
geloof is minder, overledene is vaak thuis tot uitvaart
geloof in de kerk wordt minder
Geen verbondenheid met de kerk
Geen verbinding met de kerk meer
geen kerkgezindheid meer
Geen idee. Wel jammer, voor werkende mensen is het vaak een uitkomst als ze er overdag niet
bij kunnen zijn.
Geen idee.
Geen idee! Minder doden?
Geen idee
geen idee
geen idee
geen idee
Geen idee
Geen idee
geen idee
geen idee
Geen idee
geen idee
geen idee
geen idee
Geen idee
geen idee
geen gelovigen meer
Geen geloof meer, geen vertrouwen in de kerk
geen eigen inbreng, regeltjes van de kerk die dit verbieden,
geen binding met de kerk
geen binding meer met de kerk
geen betrekking meer met kerk
geen belangstelling meer voor
Geen behoefte, stugge houding van de kerk ( ze zouden ook voor niet religieuzen zich open
kunnen stellen, bijv.)
Geen behoefte aan
geen animo voor - geen meerwaarde.
Gebeurtenissen in de RK kerk
flexibiliteit van kerk
er is geen behoefte meer
er gaan al minder mensen naar de kerk
dubbelop om een avondwake te houden, voor de nabestaanden is het al genoeg om 1 dienst bij
6






































te wonen om afscheid te nemen. Een avondwake voor mensen die overdag niet kunnen hoeft
niet, als men dan overdag geen tijd kan maken is het toch niet gemeend!
dubbel op
Druk, druk, druk
Doordat steeds meer uitvaarten op een andere locatie dan de kerk worden gehouden
Doordat mensen gecremeerd worden
doordat er erg moeilijk wordt gedaan binnen de kerkelijke gemeenschap hebben veel mensen
daar geen zin in om ook nog te moeten vechten om een avondwake te kunnen of mogen doen
zij hebben het vaak al moeilijk genoeg. En het vertrouwen in de kerk is natuurlijk erg
geschonden door al die negative berichten in de media wat overingens terecht is dat dit bekend
wordt gemaakt. Daar komt natuurlijk ook het gezegde scheinheilige vandaan.
Dit komt door de terugloop in de kerk
desinteresse
denk veel rechtstreekse crematies in bijv helmond/eindhoven
denk en werkwijze kerk(bisdom)
De weg naar de kerk wordt niet meer zo gevonden, dus ook de avondwake heeft hier onder te
lijden
De vorige pastoor in Lieshout heeft daar waarschijnlijk een flink aandeel in. Verder heeft men
steeds minder affectie met de kerk, denk aan de misbruikschandalen en de houding van de
vorige paus in die kwestie.
De verhalen van slachtoffers van misbruik door geestelijken.
de terugloop van het kerkbezoek
de teruggang van het aantal belijdende katholieken.
de situatie rond het geloof
De RK kerk staat te ver van de realiteit, pator kan ook de aansluiting niet maken.
De regels zijn dat er alleen avondwakes zijn als er iemand begraven wordt en daar kiezen steeds
minder mensen voor.
De pastoor niet uitging van de parochianen maar een heel eigen koers vaarde die voor de
burger te afstandelijk was
De parochie is niet meer toegankelijk voor iedereen, eigen inbreng is niet meer mogelijk
De ontkerkeling bij de mensen
de ontkerkeling
de ontkerkelijking
De ongeloofwaardigheid en misbruik in het katholieke geloof
De onduidelijkheid vanuit de parochie
De omgang van de (oude) pastoor
De nieuwe generatie heeft waarschijnlijk geen behoefte aan een avondwake.
De mensen zoeken niet meer de weg naar de kerk maar willen hun eigen manier van afscheid
invullen
de mensen zijn niet meer bij de kerk betrokken
de mensen zijn niet gelovig
de mensen willen graag een viering waarbij de overledene centraal met een eigen inbreng vd
familie dit kan vaak wel bij een diensr
de meeste mensen kiezen voor om gecremeerd te worden men kan dan bijna nergens een
avondwake doen als men geen mis doet. helaas
De kosten
de kerk/pastores zelf!
De kerk trekt niet meer
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De kerk stelt zich niet altijd flexibel genoeg op. Ze doen veel te moeiljk.
De kerk loopt achteren mensen willen vrijheid in afscheid nemen
de kerk laat steeds minder toe waardoor de kerk geen rol meer speelt
De kerk is niet meer in staat om een persoonlijk tintje aan het afscheid te geven. Ook
nabestaanden worden er van weerhouden om dit te doen.
de kerk is niet in
De kerk is ingezakt door wat Rome heeft bepaald
de kerk is `uit`
de kerk heeft mijn inziens steeds minder begrip voor de mensen. En de mensen begrijpen niet
meer wat de kerk wil. En ik denk dat het prijskaartje ook een rol speelt.
de kerk heeft geen positief beeld meer bij de mensen
De kerk gaat niet met de moderne tijd mee.
De katholieke kerk is de laatste tijd negatief in het daglicht komen staan.
de houding van de kerk
De beperkingen die worden opgelegd door de kerk
De begrafenis/crematie van hedendag is zo uitgebreid dat een avondwake geen meerwaarde
meer heeft, iedereen is bij de begrafenis aanwezig.
De avondwake hoort bij de katholieke kerk. Deze houdt in de tegenwoordige tijd erg vast aan
hun waarden en normenzodat er weinig inbreng mogelijk is vanuit de familie. Het zou goed zijn
als de kerk hier zich daar nog eens op gaat bezinnen.
dat ze een dienst genoeg vinden
dat niet iedereen meer een geloof heeft
Dat je dan ook de afscheidsdienst in de kerk moet houden. Dit zou losgekoppeld moeten
worden. Een avondwinkel is veel losser dan de eucharistieviering voor de begrafenis. Die zit
vast aan vele regels en daar heb ik geen behoefte aan.
dat er niks meer moglijk is een de kerl
dat er geen verbondenheid meer is tussen mens en kerk
dat de kerk niet meer zo in trek is...
beperkte mogelijkheden
bemoeienissen van de pastoor en de kerk
Bemoeienis van de kerk
Beleid vd kerk
beleid van de kerk
Avondwake = kerk dus te maken met ontkerkelijking! daarnaast ook wel dubbelop met uitvaart
Algemene terugloop in de kerk
Al dat gerotzooi in de kerk heeft geen goed gedaan aan het kerkbezoek
Afname van gelovigen...
afname rol v/d rk-kerk
afname in kerkelijke interesse, iedereen kan-wil afscheid nemen op zijn eigen manier.
aantal gelovigen holt achteruit, dus ook voor avondwake
2x een moeilijke dag
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