
Recent is de algemene informatie over de vijf parochiële 
begraafplaatsen op de website van de parochie geactua
liseerd.  
Op hnorbertus.nl/algemeen/begraafplaatsen vindt 
u alle gegevens over administratieve zaken, tarieven, 
beheer, onderhoud en contactpersonen. 

Herinrichting en vergroening

Het aantal crematies stijgt nog altijd en het aanbod van 
grafplaatsen is groter dan de vraag. Om lege plekken te 
voorkomen is het voor de parochie zaak onze begraaf
plaatsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De afge
lopen jaren is daarom geïnvesteerd in herinrichting 
en ‘vergroening’. Daarbij is ook aandacht besteed aan 
 verbetering van de toegankelijkheid door toegangs
paden en absouteplaatsen te verharden. Verder zijn 
faciliteiten als water en elektra aangelegd.

Vrijwilligers gevraagd

We hebben de hulp van onze vrijwilligers hard nodig 
om de groenvoorziening op de begraafplaatsen in 
stand te houden. Als er te weinig vrijwilligers zijn, moet 
het groenonderhoud wellicht worden uitbesteed aan 
professionele bedrijven. U bent dus van harte welkom 
om onze kerkhofwerkgroepen te komen versterken. 
Neemt u daarvoor contact op met de coördinator van 
de betreffende begraafplaats of bezoek de begraaf
plaats, als er werkzaamheden worden verricht. De leden 
van de kerkhofwerkgroepen komen geregeld bij elkaar 
om ervoor te zorgen dat het er altijd netjes uitziet. 

Hoe vaak is afhankelijk van het seizoen. Hun waarde
volle werk dient niet alleen de overledenen, maar 
ook henzelf. Het zijn momenten van ontmoeting 
en bijpraten tijdens de werkzaamheden. Ze drinken 
samen een kop thee of koffie en hebben vooral ook 
plezier met elkaar.

Meer keuzemogelijkheden voor 
grafmonumenten

In het verleden is op enkele begraafplaatsen gekozen 
voor uniformiteit van graftekens. Inmiddels geven we 
ruimte aan nabestaanden voor een meer persoonlijke 
benadering bij de keuze van een grafmonument. 
Onder nadere voorwaarden en na voorafgaande 
goedkeuring zijn ook andere modellen en/of vormen 
toegestaan. 

Begraafplaats Diessen

Pauzemoment vrijwilligers Haghorst

Begraafplaats Biest-Houtakker
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Bijzetting van asbussen / urnen 

Gezien de toename van het aantal crematies komt 
steeds vaker het verzoek om bijzetting van een asbus 
of urn in een bestaand graf, urnenmuur of grafkelder. 
We stimuleren dit door een minimale grafrusttermijn 
van 10 jaar te hanteren voor de bijzetting van een 
urn/asbus (was 20 jaar). Bovendien wordt voor 
een bijzetting een geringe vergoeding in rekening 
gebracht.  

Reservering grafplaats

Het komt steeds vaker voor dat mensen op een 
 speciale plaats op een begraafplaats of naast een 
reeds overleden echtgenoot/partner/familielid 
begraven willen worden en daarvoor alvast een 
 grafplaats willen reserveren.  
Zolang het aanbod van grafplaatsen nog groter is 
dan het aantal begravingen bieden wij daartoe de 
gelegenheid. Hiervoor wordt dan een overeenkomst 
(grafakte) opgemaakt voor een periode van naar 
keuze 10 of 20 jaar tegen een daarvoor vastgesteld 
tarief. 

Begraafplaats Hilvarenbeek Begraafplaats Haghorst

Begraafplaats Esbeek

Meer informatie?
Als u meer informatie wenst, kunt u contact 
 opnemen met bestuurslid Arie Vugts, portefeuille-
houder begraafplaatsen. 

telefoon: (013) 504 2345 (na 18.00 uur)  
of 06-2050 5694. 
e-mail: begraafplaatsen@h-norbertus.nl

•
•

Scan de QRcode om rechtstreeks naar de website  
www.hnorbertus.nl/algemeen/begraafplaatsen te 
gaan.

...na de koffie weer volop aan het werk


