
Dienstverlening begrafenisvereniging St. Godefridus De Kwakel 
 
 
Bij een overlijden kunnen zowel parochianen als niet-parochianen gebruik maken van de 
diensten van de begrafenisvereniging St. Godefridus.  
Hiervoor neemt u contact op met de uitvaartverzorger Mevr. B.Meijer-Schalkwijk, Mgr 
Noodmanlaan 65 in  De Kwakel. Zij is bereikbaar via tel.nr 0297- 564593  of 06-29426373 
 
Uitvaartbegeleiding 
Op basis van het lidmaatschap worden de volgende zaken kosteloos verzorgd: *** 
– het werk van de uitvaartverzorger (voor zowel uitvaart als crematie!) 
- de verzorging van de overledene en opbaring in de rouwkapel of bij de overledene thuis 
- begeleiding van de avondwake en de uitvaart (inclusief 8 dragers) 
  
De uitvaartbegeleiding omvat het volgende:   
- het inschakelen van de dames die de laatste verzorging van de overledene op zich nemen 
- het zorgen voor rouwcirculaires, rouwadvertentie en condoleanceregister 
- het maken van afspraken met (eventueel) de pastor, grafdelver en dragers 
- het maken van afspraken met crematorium of een andere begraafplaats dan het 
parochiekerkhof. 
- het regelen van (eventueel) de avondwake, de rouwdienst en eventuele koffietafel 
- het regelen van vervoer 
- aangifte van het overlijden bij de afdeling Burgerzaken van de betreffende gemeente 
- het zorgen voor de grafkist en grafsteen 
- de uitvaart volgens de wensen van de familie laten plaatsvinden. 
dit kan zowel kerkelijk als niet kerkelijk zijn 
 
Niet inbegrepen zijn: 
- de kosten van de grafkist, grafsteen en de grafrechten 
- de kosten van vervoer 
- de kosten van de avondwake, rouwdienst, zangkoor en eventuele koffietafel 
- de kosten van de rouwcirculaires, rouwadvertentie, condoleanceregister en portokosten 
 
Het dragersgilde 
Het dragersgilde is onderdeel van de begrafenisvereniging en heeft een eigen bestuur. Deze 
groep mannen zien het als een eer onze parochianen op een waardige wijze naar hun 
laatste rustplaats te brengen (zowel op ons parochiekerkhof als elders).  
 
Lidmaatschap van begrafenisvereniging St. Godefridus 
De jaarlijkse contributie is 8 euro per persoon per jaar. De contributie voor een 
gezinslidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar.  Het gezinslidmaatschap van kinderen eindigt 
als deze18 jaar worden. Zij kunnen zich nadien wel als zelfstandig lid aanmelden. 
Lidmaatschap van de vereniging is uitsluitend mogelijk voor 

1) parochianen die woonachtig zijn binnen de vastgestelde parochiegrenzen, alsmede 
2) zij die na hun 65everhuizen naar een bejaarden- of verzorgingstehuis en 
3) zij die wegens een handicap naar een aangepaste woning buiten de parochiegrenzen 

moeten verhuizen, evenals 



4) parochianen die verhuizen naar de aangrenzende parochies in Uithoorn, Kudelstaart 
en Nieuwveen. 

Leden van de vereniging dienen zelf het bestuur van de begrafenisverzekering in kennis te 
stellen van wijzigingen in de gezinssamenstelling, adreswijzigingen e.d. 
 
*** Parochianen die geen lid zijn van de begrafenisvereniging en toch gebruik willen maken 
van de diensten van de vereniging betalen voor deze werkzaamheden een eenmalig bijdrage 
van  € 1.250,--. 
 
Wilt u lid worden of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de heer J.P.M. 
Verhoef, penningmeester van de begrafenisvereniging.Tel. 0297-523874 of e-mail: 
jpmverhoef@hotmail.com. 
 
 
 


