Op Goede Vrijdag, 6 april 2007, is het eerste urnengraf in gebruik genomen. Schuin achter de
kapel op de begraafplaats vindt u de urnengraven. We hebben er 10 klaargemaakt voor gebruik,
binnenkort worden er nog 10 bijgezet. Een urnengraf kent veel overeenkomsten met een gewoon
graf. Zo is het urnengraf bestemd voor maximaal twee asbussen en worden dezelfde rechten op
het urnengraf verleend als op een gewoon graf. De details kunt u vinden in het algemeen
reglement van de begraafplaats, via de website van de parochie of op te vragen bij de beheerder.
Maar er zijn ook verschillen. Tijd om u te informeren over de regels, die wij in overleg met het
parochiebestuur en pastor Tersteeg hebben opgesteld.
♦ De plaatsing van een asbus gebeurt na afspraak met en onder leiding van de pastor, in
aanwezigheid van een commissielid van de begraafplaats.
♦ Gelegenheid tot plaatsing wordt geboden na afloop van de eucharistieviering van de eerste
vrijdag van de maand, dan wel, in de zomermaanden, na afloop van de eucharistieviering op
dinsdagavond.
♦ Het plaatsen van de steen mag direct na de plaatsing van de asbus, of op een later moment,
doch altijd in het bijzijn van een commissielid van de begraafplaats.
♦ De steen is gehouden aan de volgende maten: breedte 40 cm – lengte 40 cm – dikte 6 cm.
♦ De steen kunt u in een aantal kleuren en varianten verkrijgen. Bij steenhouwerij Vastrick &
Vastrick, St.-Laurensdreef 19 te Utrecht, kunnen ze u van alles tonen.
♦ Een verzoek tot goedkeuring van de steen wordt door middel van een tekening ingediend bij
de beheerder.
♦ Aan de achterkant van het urnengraf wordt een (bloem)bak geplaatst van 40 bij 10 cm.
Alleen beplanting in de (bloem)bak is toegestaan.
♦ Het tarief voor de rechten op het urnengraf is vastgesteld op € 650,00 en wordt in rekening
gebracht bij de rechthebbende van het graf.
♦ Voorafgaand aan de plaatsing van de asbus dient een ingevulde opdrachtbrief (te verkrijgen
bij de pastor) en een crematieverklaring te zijn ingeleverd bij de beheerder.
Een hele lijst, maar noodzakelijk voor een zorgvuldig beheer voor dit ‘nieuwe’ deel op onze
begraafplaats. Wij hopen met de urnengraven aan de wensen van de parochianen te voldoen.
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u terecht bij René van Eijk, beheerder van de
begraafplaats (zie de parochiegids elders op de site).

