
Bijzonderheden 
Mede vanwege de beperkte capaciteit is 
het begraven op deze begraafplaats in 
principe voorbehouden aan RK-
overledenen  die in de parochie 
woonachtig zijn of om gezondheids-
redenen naar elders moesten verhuizen.  
In uitzonderlijke situaties of bij  
bijzondere verzoeken neemt het 
parochieteam een beslissing.   
 
Reglement 
Het hele reilen en zeilen op en om de 
begraafplaats is in een reglement (2010, 
nr. 2009-0519) vastgelegd. Informatie in 
deze folder is daarvan afgeleid. In alle 
situaties geldt het reglement als 
bepalend.  In geschillen of bij twijfel 
omtrent de zin en toepassing van dit 
reglement, is aan het parochieteam het 
recht voorbehouden te beslissen.  
 
Meer informatie? 
Neemt u dan contact op met het 
Secretariaat van het parochieteam St. 
Jans Geboorte De Kwakel 
Kwakelsepad 4  
1424 AZ De Kwakel 
E-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl 
Tel. 0297-561203, bereikbaar op 
dinsdag van 9.00 –  15.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
De Kwakel, september 2019 

 

Parochiekerkhof 
De Kwakel 
 
Een rustgevende plek in 
het hart van De Kwakel 
 

 
 
In onze parochiegemeenschap neemt de 
parochiële begraafplaats een bijzondere plek 
in. Het doet ons goed dat we nog steeds de 
mogelijkheid hebben onze dierbare 
overledenen hier een laatste rustplaats te 
kunnen bieden.  
Het kerkhof is eigendom van de parochie St. 
Jans Geboorte te De Kwakel en wordt 
beheerd door het plaatselijke parochieteam. 
 
Het parochiekerkhof biedt verschillende 
mogelijkheden, zoals begraven, het  
(bij)plaatsen van urnen en het uitstrooien 
van as.  
 



Begraven 
De begraafplaats kent alleen algemene 
graven. Grafrechten voor deze algemene 
graven worden voor een periode van 10 jaar 
uitgegeven. Na afloop van deze periode is 
het niet mogelijk de grafrechten te 
verlengen.  
Er worden sinds 1986 geen familie graven 
meer uitgegeven. Ook het reserveren van 
een plek is niet mogelijk. 
 
Tarief   

10-jarig grafrecht € 1.375,00 

 
De afmeting van een graf inclusief 
monument is: 45 cm x 190 cm. Men wordt 
geacht zowel met de gedenksteen als met 
de beplanting binnen deze afmetingen te 
blijven. De aanschaf en het onderhoud van 
de gedenksteen komt voor rekening van de 
nabestaanden. Voor het plaatsen van een 
gedenksteen overlegt men te allen tijde met 
de door het parochieteam aangewezen 
aanspreker, die op de hoogte is van de 
gestelde eisen. 
 
Bi jzetten urn in de urnenmuur 
Op het parochiekerkhof bevindt zich een 
urnenmuur. Het plaatsen van een urn is 
mogelijk voor een periode van 5 jaar of 10 
jaar. 

 
Het tarief is exclusief de kosten voor de 
afwerking van de afdekplaat (€ 200,00) en 
exclusief graveerkosten. Na afloop van de 
periode kan men besluiten tot verlenging met 
5 jaar tegen het dan geldende tarief.  

Asverstrooi ing 
Op ons parochiekerkhof is ook de 
mogelijkheid tot het verstrooien van as. 
Hiervoor is achter het priestergraf een ruimte 
gereserveerd alwaar, na de verstrooiing, een 
herinneringsplaatje op de muur wordt 
bevestigd. De kosten hiervan zijn bij het 
tarief inbegrepen en wordt verzorgd door de 
door het kerkbestuur aangewezen 
aanspreker. 
  
Tarief   

Asverstrooiing € 25,00 

 
Onderhoud 
Het algemene onderhoud van het 
parochiekerkhof wordt verzorgd door 
een groep betrokken  vrijwilligers. Van 
de nabestaanden wordt enige 
zelfwerkzaamheid verwacht met 
betrekking tot het aanzien en onderhoud 
van het graf van hun dierbare.  
 
Toegang 
Het parochiekerkhof mag alleen  tussen 
zonsopgang en zonsondergang worden 
betreden. 

Tarief   
5 jaar € 470,00 
10 jaar € 940,00 


