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1. Begrafenis of crematie
Contactpersonen
-

Pastoor-Deken Bronneberg

-

Diaken Bessems

043 4501226
06 23325938
06 30895430

pbronneberg@ziggo.nl
fbessems@ziggo.nl

 Voor het regelen van een uitvaart dienen de nabestaanden zelf contact op te
nemen met een uitvaartverzorger. Deze bepaalt in overleg met de
nabestaanden en de pastoor-deken dag en tijdstip van de uitvaart.
 De pastoor-deken of de diaken kunnen U behulpzaam zijn bij het opstellen
van een gedachtenisprentje.
 Collectes tijdens de avondwake en/of de uitvaartmis zijn bestemd voor de
parochie en kunnen niet door de nabestaanden worden bestemd voor een
goed doel.
 De collecte gehouden bij het afhalen van het gedachtenisprentje is bestemd
voor het lezen van HH. Missen voor de zielenrust van de overledene. Na de
begrafenis ontvangt de familie een formulier waarop kan worden aangegeven
op welke data 10 HH. Missen kunnen worden opgedragen.
 Aan het einde van de uitvaartplechtigheid wordt een gedachteniskruisje
opgehangen op de daartoe gereserveerde plaats in de kerk. Hieraan zijn geen
kosten verbonden.
Na afloop van de eerste jaardienst wordt dit kruisje aan de familie
overhandigd.
 Het stipendium voor een uitvaartdienst bedraagt EUR 440,- De over de laatste
vier voltooide jaren betaalde kerkbijdrage wordt op dit stipendium in mindering
gebracht.
 De kosten voor begeleiding naar/in het crematorium bedragen EUR 60,- indien
voorafgaand aan de plechtigheid in het crematorium een uitvaartdienst in de
parochiekerk wordt gehouden.
 De kosten voor begeleiding naar/in het crematorium zonder een voorafgaande
uitvaartdienst bedragen EUR 250,-
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2. Avondwake
Coördinator avondwake:
Diaken Bessems

06 30895430

fbessems@ziggo.nl

De mogelijkheid bestaat, voorafgaand aan de begrafenis of crematie, een
avondwake te vieren in de parochiekerk. De avondwake wordt verzorgd door Diaken
Bessems en een van de leden van de avondwakegroep.
De teksten en de inhoud van de avondwake worden vooraf met de nabestaanden
besproken. De avondwake wordt zoveel mogelijk begeleid door orgelspel.
De kosten van een avondwake bedragen EUR 60,- indien ook een
uitvaartplechtigheid in de parochiekerk wordt gehouden.
De kosten van de avondwake bedragen EUR 150,- indien er geen
uitvaartplechtigheid wordt gehouden.

3. Bloemen
Coördinator bloemsiergroep:

Diane Donners

Wekelijks verzorgt de bloemsiergroep de bloemen in onze kerk. Voor de aanwezige
bloemversiering worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Voor speciale wensen aangaande de bloemversiering kunnen de nabestaanden
afspraken maken met de Coördinator. De gemaakte kosten worden afzonderlijk in
rekening gebracht.

4. Zangkoor – Begrafeniskoor
Coördinator:

Math Dautzenberg

043 4503019

Het begrafeniskoor wordt gevormd door leden van het gemengd Kerkelijk zangkoor
Sint Caecilia. Het begrafeniskoor verzorgt op verzoek de gezangen tijdens de
uitvaartplechigheden in onze parochiekerk.
De kosten van het begrafeniskoor bedragen EUR 150,- inclusief de kosten voor
begeleiding door de dirigent en organist als uitsluitend liederen uit het
standaardrepertoire worden uitgevoerd. Indien op verzoek van de nabestaanden
liederen ten gehore worden gebracht die geen deel uitmaken van het
standaardrepertoire, wordt een bedrag van EUR 50,- extra in rekening gebracht.
Speciale wensen t.a.v. repertoire of solozang kunnen worden besproken met de
coördinator.
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5. Praktische zaken in de kerk
Kosters

Gerdy Nacken
Jan Mullenders
Jos Vleugels

043 4503292
043 4502091
043 4503854

De kosters zorgen er o.a. voor dat de kerk op tijd geopend is en zij zien erop toe dat
alle benodigdheden gereed staan voor een avondwake of een uitvaartplechtigheid. U
kunt altijd contact met hen opnemen voor praktische zaken in de kerk.

6. Kerkhof
Kerkhofbeheerder

Jan van den Hove

06 40174407

Voor het kerkhof van Wijlre geldt een reglement. Hiervan ontvangt U een exemplaar
bij het aanwijzen van de grafruimte. Hiervoor vragen we van de rechthebbende een
handtekening voor ontvangst.

Enkele belangrijke regels uit het reglement worden hieronder weergegeven.

Plaats op het kerkhof
Binnen de door het kerkbestuur vastgestelde regels geeft de kerkhofbeheerder aan
de nabestaanden een aantal plaatsen aan waaruit een keuze kan worden gemaakt.
De kerkhofbeheerder draagt er zorg voor dat de juiste plek aan de grafdelver wordt
doorgegeven.
Het reserveren van plaatsen op ons kerkhof is niet mogelijk.

Afmetingen grafmonumenten
Grafmonumenten moeten aan de volgende afmetingen voldoen:
- Hoogte
max 110 cm
- Breedte
max
90 cm
- Dikte
max
10 cm
- Voetplaat
max
50 cm
- Totale diepte
max
60 cm (dikte monument + voetplaat)
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Bij de kerkhofbeheerder zijn detailtekeningen verkrijgbaar.
Het ontwerp voor een grafmonument moet vooraf door de kerkhofbeheerder
worden goedgekeurd. De afmetingen worden in het ontwerp aangegeven.
Alleen goedgekeurde ontwerpen mogen worden geplaatst na overleg met de
kerkhofbeheerder.
Vanzelfsprekend worden bestaande grafmonumenten gerespecteerd. Mocht een
rechthebbende besluiten een bestaande grafsteen te vervangen door een nieuw
exemplaar, dan moet het nieuwe monument voldoen aan de hierboven genoemde
afmetingen.
Indien een bestaand monument als gevolg van verzakking of om andere redenen
moet worden gerepareerd, is het toegestaan het bestaande monument te
herplaatsen in de oude staat. Mocht een rechthebbende besluiten het monument te
veranderen, dan moet uiteraard aan de hierboven genoemde afmetingen worden
voldaan.

Plaatsing grafmonumenten
Een grafmonument mag pas worden geplaatst na verleende toestemming door de
kerkhofbeheerder en niet eerder dan 3 maanden na de begrafenis. Het is niet
toegestaan zonder voorafgaande toestemming door de kerkhofbeheerder
werkzaamheden aan grafmonumenten uit te voeren of nieuwe monumenten te
plaatsen. Steenhouwers uit de regio zijn over het algemeen op de hoogte van deze
afspraken.
Voor de overbrugging van de periode tot het grafmonument wordt geplaatst stelt de
parochie kosteloos houten gedachteniskruizen ter beschikking. Mocht U hiervan
gebruik willen maken, meldt dit dan bij de kerkhofbeheerder.
Rechthebbende
De parochie gaat bij de uitgifte van een nieuw graf een overeenkomst aan met een
rechthebbende. Dat is steeds één natuurlijke persoon en geen groep personen. De
nabestaanden maken zelf uit wie als rechthebbende wordt aangemerkt. Uiteraard wil
de parochie de wensen van de nabestaanden zo veel mogelijk respecteren, maar in
voorkomende gevallen zal de beslissing van de rechthebbende doorslaggevend zijn.
Wanneer een rechthebbende zijn rechten wil overdragen aan een opvolger, dan is
dat alleen mogelijk met instemming van beide partijen. De parochie heeft een
formulier ontwikkeld om dit op een eenvoudige manier te kunnen regelen. In
voorkomende gevallen kunt U hiernaar vragen bij de kerkhofbeheerder.
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Bij overlijden van de rechthebbende zal door de nabestaanden een opvolger moeten
worden aangewezen (wettelijke verplichting). De betreffende wijziging moet aan de
kerkhofbeheerder worden gemeld.

Grafdelven
De graven op ons kerkhof worden gedolven door de firma Noordam (telefoon 0434501088). De opdracht tot grafdelven kan desgewenst via de kerkhofbeheerder
worden verstrekt. In de praktijk gebeurt dit ook vaker via de begrafenisondernemer.
De kosten van de grafdelving worden door de firma bij de nabestaanden rechtstreeks
of via de begrafenisondernemer in rekening gebracht.

Graf verwijderen
Het verwijderen van een bestaand graf (inclusief het verwijderen van de
fundamenten) komt voor rekening van de rechthebbende. Het ruimen mag in eigen
beheer of door derden worden uitgevoerd. De werkzaamheden mogen alleen worden
uitgevoerd na overleg met de kerkhofbeheerder.
Sinds 2016 wordt bij de uitgifte van een nieuw graf of bij de verlenging van
bestaande grafrechten een bedrag van EUR 150,- in rekening gebracht als borgsom
voor de ruimingskosten. Dit bedrag wordt (zonder rentevergoeding) aan de
rechthebbende terugbetaald nadat de ruiming, naar het oordeel van de
kerkhofbeheerder, naar behoren is uitgevoerd.

Tarieven
Het tarief van de grafhuur bedraagt EUR 60,- per graf per jaar. Een nieuw graf heeft
tenminste een grafrusttermijn van 20 jaar. Wanneer een overledene wordt bijgezet in
een bestaand graf geldt ook voor deze laatste een grafrusttermijn van 20 jaar. Dat
betekent, dat voor de niet eerder in rekening gebrachte jaren van deze
minimumtermijn aanvullende grafrechten voldaan moeten worden.
De grafhuur kan worden verlengd met 5 of 10 jaar. De kerkhofbeheerder neemt tijdig
contact op met de rechthebbende. Ingeval de rechthebbende besluit de grafhuur niet
te verlengen zal hij zorgdragen voor ruiming volgens de geldende regels.
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7. Tarieven
Voor de overige tarieven wordt verwezen naar het separate overzicht.

8. Overig
Als U nog vragen of opmerkingen heeft kunt U natuurlijk altijd contact opnemen
met een van de hierna genoemde leden van het kerkbestuur. In een persoonlijk
gesprek of telefonisch kunnen eventuele onduidelijkheden worden besproken.
Pastoor-Deken P. Bronneberg, voorzitter
Carien Van Wersch, penningmeester
Jan van den Hove, kerkhofbeheerder

043 4501226 /06 23325938
043 4591406
06 40174407

