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BIJLAGE III 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN VOORSCHRIFTEN 

VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN -

BEPLANTINGEN 

 

op het kerkhof van de R.K. Geloofsgemeenschap van de H. 

Andreas te Groessen, gelegen ten zuidwesten van de kerk en de 

pastorie aan 't Straatje te Groessen in de gemeente Duiven. 

 

Deze voorschriften behoren tot artikel 37 van het Reglement 

voor de kerkhoven en begraafplaatsen van de  R.K. Parochie  

HH. Vier Evangelisten, vastgesteld in de vergadering van het 

bestuur van de parochie HH. Vier Evangelisten d.d. 6 december 

2011 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 14 maart 

2012 en van toepassing verklaard met ingang van 1 mei 2012. 

 

Begripsaanduiding: Beheerder degene die door het bestuur is 

belast met de dagelijkse leiding en beheer van het kerkhof 

(hierna te noemen de beheerder) 

    

Artikel 1 

De beheerder van het kerkhof heeft voor iedere belanghebbende 

ter inzage het indelingsplan van het kerkhof. Op dit indelings-

plan zijn de rijen en graven met cijfers aangegeven. 

 

Artikel 2 

Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt 

toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden 

getoond. 

 

Artikel 3 

a. Op een enkel graf worden liggende grafzerken toegelaten in 

de afmetingen van maximaal 190(lang) x 90(breed) x 20(dik) 

cm en staande graftekens in de afmetingen van maximaal 
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120 (hoog) x 90(breed) met een verantwoorde dikte afhanke-

lijk van de materiaalkeuze. Op dit graf is grafbeplanting 

toegestaan. 

 

b. Op een dubbel graf (conform art. 25 van het Reglement) 

worden liggende grafzerken toegelaten in de afmetingen van 

max. 190(lang) x 180(breed) x 20(dik) cm en staande grafte-

kens in de afmetingen van max. 120(hoog) x 180(breed) met 

een verantwoorde dikte afhankelijk van de materiaalkeuze. 

Op dit graf is grafbeplanting toegestaan. 

c. Op een kindergraf worden liggende grafzerken toegelaten in 

de afmetingen van max. 100(lang) x 50(breed) x 20(dik) cm 

en staande graftekens in de afmetingen van max. 80(hoog) x 

50(breed) met een verantwoorde dikte afhankelijk van de 

materiaalkeuze. Op dit graf is grafbeplanting toegestaan. 

d. Op een enkel urnengraf worden liggende grafzerken 

geplaatst in de afmetingen van 50(lang) x 50(breed) met een 

verantwoorde dikte afhankelijk van de materiaalkeuze. 

e. Voor een nisurnengraf wordt een grafteken in de vorm van 

een afdeksteen geplaatst, waarvan de vorm en grootte afhan-

kelijk zijn van de vorm en grootte van de nis, waarin de urn 

bijgezet wordt. De voorzijde van het grafteken moet gelijk 

vallen met de voorzijde van de muur van het columbarium.  

 

Artikel 4 

Voor het plaatsen van een liggende grafzerk of een staand 

grafteken dient het ontwerp van tevoren door de beheerder 

goedgekeurd te worden. 

 

Artikel 5 

De grafzerken en de graftekens worden vervaardigd uit weerbe-

stendige natuursteen of glas. Grafzerk of grafteken kan worden 

geplaatst op een afzonderlijke sokkel, bestaande uit voornoemde 

materialen, mits de verankering geschiedt met koperen doken. 

Ander weerbestendig materiaal kan worden toegelaten . De 
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materiaalkeuze dient bij het ontwerp te worden vermeld en door 

de beheerder te worden goedgekeurd. 

 

Artikel 6 

Grafzerken en graftekens moeten worden geplaatst op een 

doelmatige fundering ten genoegen van de beheerder.  

 

Artikel 7 

1. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien 

dan het graf met een maximale hoogte van 1.20 meter. 

2. Indien de grafbeplanting de afmetingen overschrijdt is de 

beheerder gerechtigd de beplanting binnen de genoemde 

afmetingen te brengen. De gemaakte kosten kunnen in 

rekening van de rechthebbende worden gebracht. 

3. In de beplantingsstrook mag zonder toestemming van de 

beheerder geen marmerslag, grind of anderszins worden 

gestrooid. 

4. Dode planten en verwelkte bloemen, potten en andere 

materialen achter en op de graven mogen door de be-

heerder worden verwijderd. 

5. Voor vragen omtrent snoeien e.d. kan men in het zomer-

seizoen elke dinsdagochtend terecht op het kerkhof waar 

de beheerder dan aanwezig is. 

6. Voor bloemversiering bij de nisgraven dient gebruik 

gemaakt te worden van de aangebrachte voorziening. 

7. Op de urnenveldjes kunnen de bloemen op het grint 

geplaatst worden. 

 

Artikel 8 

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of 

grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, dit ter beoorde-

ling van de beheerder. 
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Artikel 9 

Op het kerkhof worden toegelaten: Hekjes, paaltjes met buizen 

of kettingen tot een maximale hoogte van 30 cm. 

 

 

Artikel 10 

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op 

graftekens of zerken is niet toegestaan. 

 

Artikel 11 

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van grafzerken en 

graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement 

voor de kerkhoven / begraafplaatsen van de R.K. Parochie de 

HH. Vier Evangelisten en daarnaar te handelen. 

 

Artikel 12 

Betreffende de werkzaamheden op het kerkhof bepaalt artikel 6 

van het reglement voor de kerkhoven / begraafplaatsen: 

1. Het delven of dichten van graven, het openen van een graf, 

en het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van 

asbussen mag uitsluitend geschieden door het personeel van 

het kerkhof of, in opdracht van de beheerder, door derden. 

2. Het laten dalen van de kist geschiedt uitsluitend in het bijzijn 

van twee leden van de Vincentiusvereniging. 

3. De beheerder geeft aan hen, die door de rechthebbende is 

belast met de bouw, de aanleg, het plaatsen of het onderhoud 

van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun 

werkzaamheden te verrichten op tijden dat het kerkhof daar-

voor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de 

beheerder. 

4. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en 

feestdagen en tijdens begravingen en diensten in de kerk. Op 

zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrach-

ten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is 

uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden en door 
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degenen die in opdracht van de beheerder het onderhoud van 

het kerkhof verzorgen toegestaan, (behoudens begravingen). 

5. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en 

hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden ge-

plaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder. 

 

Artikel 13 

Vóór het plaatsen van een grafteken of zerk en vóór het 

bijplaatsen en bijzetten van een urn dient de rechthebbende -of 

de leverancier namens de rechthebbende, (schriftelijk) bij de 

beheerder op te vragen de juiste ligging van een graf, met 

vermelding van de naam van de overledene, de datum van 

begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van 

de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de 

beheerder (schriftelijk) aan de aanvrager worden medegedeeld. 

 

Artikel 14 

Een grafteken of zerk  dient voor een bijzetting zo spoedig 

mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de 

begraving zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het 

graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwij-

zing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Het 

grafteken of zerk dient van het kerkhof te worden afgevoerd of 

tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. 

Zie ook artikel 40 van het algemene reglement. 

 

Artikel 15 

Na het dichten van het graf wordt door de beheerder een tijdelijk 

houten kruis met de naam van de overledene op het graf 

geplaatst. Dit kruisje mag uiterlijk een jaar blijven staan. 

 

Artikel 16 

Voor werkzaamheden op de graven, door beroepskrachten is het 

kerkhof geopend op de vijf werkdagen (maandag t/m vrijdag) 

van 08.00 uur tot 18.00  uur. Voor bezoekers is het kerkhof 
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toegankelijk van een uur vóór zonsopgang tot een uur ná 

zonsondergang. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzor-

gers en leveranciers van grafzerken en graftekens en urnen niet 

toegestaan zich op het kerkhof te bevinden, tenzij met goedvin-

den van het de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan 

ondernemers een sleutel van het kerkhof te geven. 

 

Artikel 17 

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven 

gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het 

graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt 

contact opgenomen met de beheerder. 

 

Artikel 18 

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe 

aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van 

de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel 

met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting 

de toegang tot het kerkhof geheel te ontzeggen. 

Honden worden alleen aangelijnd op het kerkhof toegelaten. 

 

Artikel 19 

De ondernemers die werkzaamheden uitvoeren zijn aansprake-

lijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op 

het kerkhof. 

 

Artikel 20 

Personen belast met werkzaamheden op het kerkhof, dienen 

minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder 

behoorlijk gekleed te zijn, ook in de zomer. Gebruik van 

radioapparatuur of andere geluidsdragers op het kerkhof is 

verboden. 

 

Artikel 21 

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen 



8 
 

personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen 

rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van 

het kerkhof of de medewerkers van het tuinonderhoud. Een 

verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden 

dient te worden gericht tot de beheerder. 

 

Artikel 22 Strooiveld 

Op het kerkhof is een strooiveld ingericht, waarop de as van een 

overleden persoon mag worden verstrooid door de nabestaanden. 

Aan het monument van het strooiveld kan een herdenkings-

plaatje (8 x 4 cm. met naam en data) bevestigd worden. 

Dit geldt voor de duur van 5 jaren, eventueel te verlengen met 

telkens  5 jaar. 

Deze plaatjes dienen betrokken te worden via de beheerder, 

waarmee uniformiteit wordt bereikt. De kosten worden door de 

leverancier aan het parochiebestuur belast. Uiteraard dient men 

overleg te voeren met de beheerder over het bepalen van het 

moment van verstrooiing. 

Het is niet toegestaan om graftekens te plaatsen; alleen losse 

bloemen zijn geoorloofd. (zie hiervoor ook art.7 van deze 

voorschriften). 

 

Artikel 23 

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet 

beslist de beheerder in samenspraak met het bestuur. 

 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de  

Parochie HH. Vier Evangelisten d.d. 6 december 2011 en van 

toepassing verklaard met ingang van 1 mei 2012. 

 

 

 

 

 


