Algemeen
Deze begraafplaats is in eigendom van de parochiekern St.Antonius van Padua en bestemd
om een laatste rustplaats te verschaffen aan overleden parochianen en familieleden tot in de
eerste graad.
Onderstaande informatie is ontleend aan het reglement voor het beheer van deze begraafplaats
en bedoeld om u een eerste informatie te geven over de mogelijkheden. Indien besloten is om
gebruik te willen maken van het gebodene dan zal desgevraagd in meer detail de informatie
worden verstrekt en kan er een grafakte worden opgemaakt.
Begrafenis regelen?
 Een kerkelijke uitvaart aan te vragen bij de pastor (0186-612595) of via het secretariaat
(0186-615880).
 Kies de uEitvaart ondernemer van uw voorkeur en meldt u daar aan.
Indien nog geen aangifte is gedaan bij de burgerlijke stand, zal dit door de
uitvaartondernemer worden gedaan. Een bewijs van overlijden, afgegeven door een arts,
dient daarbij te worden overlegd. Toestemming tot begraven wordt door de burgerlijke
stand verstrekt.
De uitvaart ondernemer maakt, na overleg met de nabestaanden, alle benodigde afspraken
en zorgt voor de administratieve bescheiden. Hij heeft de leiding van de
uitvaartplechtigheid en kan desgewenst ook de betaling van de grafrechten verzorgen.
Opmerking:
U kunt ook een eerste melding doen bij uw verzekeringsmaatschappij. Dat heeft meestal
tot gevolg dat deze maatschappij de uitvaartonderneming inschakelt waarmee zij een
overeenkomst gesloten hebben en mogelijke consequenties die u niet bevallen.
Grafkeuze
Onderstaand de mogelijkheden voor het verkrijgen van z.g. grafrecht.
 Eigen graf (ook wel koopgraf genoemd)
 Algemeen graf (ook wel huurgraf genoemd)
 Eigen urnengraf/urnennis
 Algemeen urnengraf/urnennis
Opm: Reserveren van een grafplaats is niet mogelijk, tenzij er sprake is van bijzondere
omstandigheden. Hierover beslist de beheerder van de begraafplaats.
Eigen graf
Een eigen graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een grafplaats voor
langere termijn en het de bedoeling is dat te zijner tijd een nabestaande van de overledene in
de eerste graad in hetzelfde graf te begraven.
Het recht op een eigen graf wordt maar aan 1 iemand uitgegeven: de eigenaar
(rechthebbende). Deze persoon bepaalt wie in de grafruimte wordt bijgezet. De rechthebbende
zorgt ervoor dat de begraafplaatsbeheerder over actuele adresgegevens beschikt. Dit kan per
e-mail, brief of telefoon doorgegeven worden aan de administratie van de begraafplaats.
Grafrechten worden gevestigd voor een periode van 20 jaar.
Drie maanden voor het verstrijken van de eerste periode van 20 jaar wordt de rechthebbende
van het graf aangeschreven en de mogelijkheid gegeven tot het verlengen van het grafrecht
met maximaal 4 x 10 jaar.
In een eigen graf is bijbegraving mogelijk maar daarbij moet een grafrust periode van
minimaal 10 jaar in acht genomen worden.

In eigen graven kan desgewenst ook, in geval van een crematie, de asbus of urn bijgezet
worden.
Algemeen graf
Grafrechten van een algemeen graf worden gevestigd voor een periode van 15 jaar en kunnen
eenmaal verlengd worden met 10 jaar. Bijbegraven is niet mogelijk.
Eigen urnengraf/urnennis
In een eigen urnengraf/urnennis kunnen een of twee asbussen worden bijgezet. Voor verdere
bepalingen gelden dezelfde bepalingen als bij eigen graf.
Algemeen urnengraf/urnennis
Grafrechten van een algemeen urnengraf/urnennis worden gevestigd voor een periode van 20
jaar en kunnen daarna niet worden verlengd.
Ruimen van het graf en urnengraf/urnennis
Is het recht op het graf vervallen en is de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken?
Dan kan het bestuur van de parochie, met inachtname van de voorwaarden gesteld in het
reglement. opdracht geven de grafplaats te ruimen en vrij te maken voor een volgende
begraving.
De stoffelijke resten worden dan in een verzamelgraf van de begraafplaats herbegraven.
Ruiming van asbussen geschiedt door verstrooiing van de as op het daartoe aangebrachte
strooiveld.
Afstand doen van grafrecht
Op ieder moment kan afstand gedaan worden van rechten voor een eigen graf. Schriftelijke
aanmelding is daarvoor noodzakelijk. Restitutie van betaald grafrecht is niet mogelijk.
Verlopen graven
Jaarlijks op 1 januari zal een lijst van de graven, waarvan het grafrecht verjaard is en waarvan
tevens onbekend is wie de nabestaanden zijn, op het mededelingenbord worden opgehangen.
In een uiterste poging om nabestaanden op te sporen wordt op de lijst aan een ieder die
informatie over een van de graven in de lijst gevraagd, contact op te nemen met het
secretariaat.
Deze mededeling blijft het gehele jaar hangen. Als er eind van het jaar nog geen meldingen
zijn ontvangen dan is het parochiebestuur, geheel volgens de bepalingen in het begraafplaats
reglement, gerechtigd om tot grafruiming over te gaan.
Onderstaand de laatste gepubliceerde lijst.
Grafnr.
L-B-05
L-B-08
L-C-05
L-D-02
L-D-08
L-E-02
L-G-03
L-G-07
L-H-06
L-I-07
R-B-01

Naam overledene
L.D. Meeldijk-Geluyckens
M.E. Hendriks-Meyer
P.J. Bolmers
M. Boogaard-Nellemans
G.B. Heshof
J. 't Hoen
H.C. v.d. Klei
E.M. Heckman
A.W. van Dijk
M.S. Dielissen-Buys
J.B. Uil

Sterfdatum
31-12-1960
29-5-1987
3-2-1927
21-6-1971
10-12-1972
1974
16-10-1984
19-12-1982
29-7-1988
11-12-1989
27-9-1930

R-B-02
R-B-03
R-C-01
R-D-04
R-D-05
R-E-03
R-E-06
R-F-06
R-G-05
R-H-03

C. Uil-Wansink
A.J.C. Begheyn
M.P. Peeters-Verhoeven
F. Brabers
Okke Weller
J. Heynen
J. Plas
M.J.v.d.Kley
P de Boer
L.H. de Boer

4-4-1960
28-10-1932
31-1-1931
5-9-1967
27-5-1973
2-7-1977
29-8-1978
7-9-1982
5-11-1982
9-4-1986

Tarieven in euro’s
Grafrechten Eigen Graf
 Eerste begraving voor 20 jaar
 Bijbegraving (na min. 10 jaar
 Bijzetting urn
 Verlenging grafrecht per 10 jaar
Grafrechten Algemeen
Graf
 Eerste begraving voor 15 jaar
Grafrechten Eigen
Urnennis/Urnengraf (max.
2 urnen per graf/nis
 Eerste bijzetting voor 20 jaar
 Tweede bijzetting
 Verlenging grafrecht per 10 jaar
Grafrechten Algemeen
urnennis/urnengraf
 Eerste begraving voor 20 jaar

€ 600
€ 600
€ 400
€ 300
€ 300

€ 400
€ 400
€ 200
€ 260

