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Aanvulling op het “Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de R.-K. parochie Sint
Gertrudis Wijlre” als vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 13 september 2018 en
goedgekeurd door de bisschop van Roermond d.d.12 november 2018 en van toepassing verklaard
met ingang van 1 januari 2019.
Reden van de aanvulling
Met ingang van 1 juli 2019 wordt de mogelijkheid geboden een of twee asbussen of urnen met de as
van de overledene(n) te plaatsen in een urnengraf. Tot die datum was dat alleen mogelijk in de
urnenmuur aan de westzijde van de begraafplaats of door bijzetting in een particulier graf.
Aanvullende bepalingen
 De voorwaarden voor huurtermijn en huurtarieven zijn gelijk voor de bestaande urnenmuur en
de per 1 juli 2019 in gebruik genomen urnengraven. Voor een opsomming van die
voorwaarden wordt verwezen naar het voornoemde reglement.
 In tegenstelling tot het gestelde in artikel 11 van het kerkhofreglement bedraagt de eerste
huurtermijn van het urnengraf minimaal 10 jaar, maar er kan ook gekozen worden voor 20
jaar. Na afloop van de gekozen periode kan de huurtermijn naar keuze verlengd worden met 5
of 10 jaar. Huurtermijnen worden namens de parochie door de kerkhofbeheerder of diens
vervanger in rekening gebracht en worden bij vooruitbetaling voldaan.
 Belettering mag uitsluitend worden aangebracht in de kleur zilver en moet in de steen worden
gegraveerd. Opgelegde of opgeplakte belettering is niet toegestaan.
 Het is toegestaan een symbool of een fotolijst vast op de deksteen te laten aanbrengen. Het
symbool of de fotolijst worden uitgevoerd in dezelfde kleur als de belettering.
 Kosten van graveren en/of het aanbrengen van andere symbolen of ornamenten worden door
de leverancier rechtstreeks afgerekend met de opdrachtgever.
 Alvorens belettering en/of symbo(o)l(en) definitief worden aangebracht wordt het ontwerp
voorgelegd aan de kerkhofbeheerder van de begraafplaats van de parochie Sint Gertrudis
Wijlre, die hieraan zijn goedkeuring moet hechten door het plaatsen van een handtekening. In
geen geval mag een deksteen worden geplaatst waarvan het ontwerp van belettering of
symbo(o)l(en) niet is goedgekeurd
 Het is toegestaan achter het urnengraf een zuiltje of blokje te plaatsen waarop een vaas of
graflicht kan worden geplaatst. Het zuiltje of blokje moet worden uitgevoerd in hetzelfde
materiaal als de deksteen, met een afmeting van 15 bij 15 centimeter. De hoogte moet gelijk
zijn aan de hoogte van de achterkant van het urnengraf. De kosten van een dergelijk zuiltje of
blokje komen ten laste van de opdrachtgever.
 Het is niet toegestaan bloemen, kaarsen op andere voorwerpen te plaatsen bij de
urnengraven anders dan op de hiervoor genoemde zuiltjes of blokjes.
 De deksteen wordt door het parochiebestuur in rekening gebracht bij de rechthebbende tegen
het op dat moment geldende tarief als vermeld in de tarievenlijst. De deksteen blijft na betaling
eigendom van de rechthebbende.
 Het is niet toegestaan een andere deksteen te plaatsen dan de steen die door het bestuur van
de parochie Sint Gertrudis Wijlre wordt aangeboden.
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