
Bijlage behorende bij het reglement voor 
het beheer van een begraafplaats van een
R.K. parochie van de Nederlandse R.K. 
Kerkprovincie met betrekking tot de 
begraafplaats te ’s-Heerenhoek
Artikel 1 (1):

b. begraafplaats: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het 
begraven of bijzetten van asbussen van overledenen; gelegen achter de Rooms-
Katholieke Willibrorduskerk, Blikhoek 2/ Deken Holtkampstraat 9, 4453 AH ’s-
Heerenhoek.

j. asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene waarop diens naam en
voorletters, alsmede een registratienummer in onuitwisbare letters en cijfers staan 
vermeld.

Artikel 9 (9):

1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met of 
namens het bestuur genaamd grafakte of verwerkt in de aan te bieden nota.

Artikel 14 (13) aangevuld met punt 3:

3. Wanneer 1 jaar  na bedoeld overlijden geen aanwijzing zoals hierboven omschreven 
heeft plaatsgevonden en aan het bestuur c.q. de beheerder is gemeld, vervalt het 
verleende grafrecht. Er bestaat dan geen recht op evenredige terugbetaling.

Artikel 21 (20) aanvulling a en b:

a. Ingeval een bijzetting van een asbus/urn kan men verlengen met een periode van 
20 jaar.

b. Ingeval van een andere bijzetting dan van een asbus/urn verlengd met 10 jaar, mits
van het grafrecht reeds 10 of meerdere jaren zijn verstreken.

Artikel 25 (23) aangevuld met de volgende tekst voor punt 1:

De beheerder van de begraafplaats ’s-Heerenhoek kent uitsluitend eigen graven voor 1 
persoon.



a. Een veld waar slechts uniforme graftekens zijn toegestaan,  model ’s-Heerenhoek.
b. Een veld waar in overleg met de beheerder graftekens naar keuze geplaatst 

kunnen worden; het oude gedeelte van het kerkhof.
c. Een veld waar uitsluitend asbussen/urnen geplaatst kunnen worden met uniform 

grafteken.
d. Een veld waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar begraven kunnen worden 

met een vrije keuze van graftekens, in overleg  met de beheerder.
e. Afmeting enkel graf: 80 x 180 cm; dubbelgraf: 180 x 180 cm
f.  Voor het plaatsen van een gedenkteken dient vooraf toestemming gevraagd te 

worden aan de beheerder. De steenhouwer dient tekening  met afmetingen, te 
gebruiken steensoort en tekst te leveren ter goedkeuring.


