
BEGRAFENISVERENIGING ST GODEFRIDUS 

 

In deze circulaire zetten wij uiteen, wat het lidmaatschap van onze vereniging inhoudt. 

 

Bij een sterfgeval dient zo spoedig mogelijk de uitvaartverzorger, Mevr. B.Meijer-

Schalkwijk, Mgr Noordmanlaan 65  De Kwakel, gewaarschuwd te worden. Zij is bereikbaar 

onder tel.nr 0297- 564593  of 06-29426373      

 

De volgende zaken regelt de vereniging kosteloos:  *** 

 

- het werk van de uitvaartverzorger (voor zowel uitvaart als crematie!) 

- de verzorging van de overledene  

- begeleiding van de avondwake en de uitvaart/crematie (inclusief dragers) 

 

Het werk van de uitvaartverzorger bestaat uit: 

 

- het inschakelen van de dames die de laatste verzorging van de overledene op zich nemen. 

- het zorgen voor opbaring in de rouwkapel dan wel bij de overledene thuis. 

- het zorgen voor rouwcirculaires, rouwadvertentie en condoleanceregister. 

- het maken van afspraken met pastor, grafdelver en dragers. 

- het regelen van de avondwake, de rouwdienst en eventuele koffietafel. 

- het regelen van vervoer van de overledene en aangifte bij de Burgerlijke Stand .   

- het zorgen voor de grafkist en grafsteen dan wel urn. 

 

Niet vergoed worden: 

 

- de kosten van vervoer , opbaring in de rouwkapel,  grafkist, grafsteen of urn en de 

   grafrechten.            

- de kosten van de avondwake, rouwdienst, muzikale omlijsting  en eventuele koffietafel. 

- de kosten van de rouwcirculaires, rouwadvertentie, condoleanceregister en portikosten. 

 

Lid van de vereniging kunnen uitsluitend  parochianen worden die woonachtig zijn binnen 

de per 01-01-2013 vastgestelde parochiegrenzen (1). 

Bestaande leden die vanwege hun leeftijd moeten verhuizen naar een nabij gelegen bejaarden- 

of verzorgingstehuis en zij die wegens een handicap naar een aangepaste woning buiten de 

parochiegrenzen moeten verhuizen kunnen lid van de vereniging blijven (2). 

Bestaande leden die vrijwillig verhuizen naar de aangrenzende parochies in Uithoorn, 

Kudelstaart en Nieuwveen kunnen desgewenst eveneens lid blijven (3). 

 

Kinderen vallen tot hun 18e verjaardag onder het gezinslidmaatschap. Daarna kunnen zij zich 

als zelfstandig lid aanmelden. 

 

Het recht op begrafenis op het parochiekerkhof staat los van het lidmaatschap van de 

begrafenisvereniging! Uitsluitend parochianen die voldoen aan de criteria onder (1 )of (2)  

kunnen hier begraven worden, uitzonderingen daar gelaten. In die uitzonderlijke gevallen 

berust de beslissing over het wel of niet begraven mogen worden op het parochiekerkhof bij 

het parochieteam, de begrafenisvereniging heeft daar geen invloed op! 

 

 

*** Niet-leden betalen voor deze werkzaamheden € 1250 


