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Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

 Artikel 1 

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de stichting: de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de Hervormde Gemeente te 
Katwijk aan Zee;

b. begraafplaats(en): de Oude Begraafplaats: de uit 1791 daterende begraafplaats aan 
de Zuidstraat 137 te Katwijk en de Begraafplaats “Duinrust”: de uit 1950 daterende 
begraafplaats aan de Parklaan 115 te Katwijk; 

c. administrateur: degene die door het bestuur van de stichting is aangewezen voor het 
verzorgen van de administratie van de begraafplaatsen;

d. beheerder: het Hoofd Kerkbeheer of de personen die hem vervangen;
e. particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk 

of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen van begraven en 
begraven houden van lijken;

f. algemeen graf: een graf, bij de stichting in beheer, waarin aan een ieder gelegenheid 
wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

g. kindergraf: een particulier graf of een algemeen graf, bestemd voor kinderen tot en 
met 12 jaar, op het daarvoor bestemde gedeelte van de begraafplaats;

h. knekelkelder: verzamelplaats van restanten afkomstig uit geruimde graven;
i. grafbedekking: grafmonument en grafbeplanting;
j. grafmonument: grafsteen, zerk of monument van hardsteen of een ander, 

goedgekeurd, materiaal;
k. grafbeplanting: blijvende en niet blijvende beplanting welke door de rechthebbende 

op een graf wordt aangebracht;
l. rechthebbende: de persoon of rechtspersoon die een uitsluitend recht op een 

particulier graf heeft;
m. grafrecht: het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het uitsluitend 

recht op een particulier graf;
n. grafakte: de overeenkomst waarin volgens de bepalingen van dit reglement door of 

namens de stichting een grafrecht wordt verleend;
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 Artikel 2 

Beheer
1. Het beheer van de begraafplaatsen berust bij de Stichting Beheer Begraafplaatsen van 

de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee, hierna te noemen ‘de stichting’. 
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
3. Het bestuur van de stichting belast de beheerder met de uitvoering van het beheer en 

de administratie. 

 Artikel 3 

Administratie
1. De administratie van de begraafplaats wordt gevoerd door een door het bestuur 

aangewezen administrateur.
2. De rechthebbende op een particulier graf of de belanghebbende bij een algemeen 

graf, draagt er zorg voor dat steeds hun actuele adres, telefoonnummer en 
e-mailadres bij de stichting bekend zijn. 

 Artikel 4 

Register
1. De stichting houdt een register bij van alle op de begraafplaats begraven lijken met 

een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn, alsmede een 
plattegrond van de begraafplaats. Op deze plattegrond worden ook aangetekend de 
door de stichting reeds uitgegeven, maar nog niet in gebruik genomen graven.

2. Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.

Reglement Begraafplaatsen 5

Hoofdstuk 2

Openstelling, orde en rust op de begraafplaatsen

 Artikel 5 

Openstelling begraafplaatsen
1. De volgende begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk gedurende de volgende tijden: 
 begraafplaats Duinrust:
 van 16 oktober tot en met 31 maart: van 08.00 tot 18.00 uur;
 van 1 april tot en met 15 oktober: van 08.00 uur tot 21.00 uur;
  oude begraafplaats Zuidstraat:
 dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur;
 kinderen beneden 12 jaren hebben slechts toegang indien zij zijn vergezeld van een 

volwassene.
2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen door 

de beheerder tijdelijk worden gesloten. 
3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek 

geopend zijn zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een 
begrafenis.

4. Het meenemen van honden en andere dieren naar het gehele terrein van de 
begraafplaatsen is niet toegestaan.
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 Artikel 6 

Ordemaatregelen
1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen die 

werkzaamheden moeten verrichten op de begraafplaatsen, verboden, anders dan met 
toestemming van de beheerder werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen te 
verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.

2. Het is verboden zonder noodzaak over de graven te lopen, beplantingen te 
beschadigen of bloemen te plukken. 

3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden 
op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de 
orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden 
aan de in het derde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging 
van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

 Artikel 7 

Bijzondere plechtigheden
1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op 

de begraafplaats moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de stichting (via het 
kerkelijk bureau, Voorstraat 74) onder opgave van datum en uur van de plechtigheid 
en de wijze waarop de plechtigheid zal plaats vinden.

2. De deelnemers aan de plechtigheid als bedoeld in het eerste lid, moeten zich in het 
belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie 
hebben of naar het oordeel van de stichting zullen hebben, kunnen door het bestuur 
van de stichting niet worden toegestaan.

 Artikel 8 

Opgravingen en ruimen
Bij het opgraven van lijken en het ruimen van graven zijn geen andere personen 
aanwezig dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.
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Hoofdstuk 3

Voorschriften voor lijkbezorging

 Artikel 9 

Kennisgeving van begraven, openen en sluiten van het graf
1. De aanvraag van een begrafenis geschiedt tenminste 48 uur of twee werkdagen 

voor de het gewenste tijdstip, bij de administrateur. Indien het een begraving in een 
particulier graf betreft, dient tevens een schriftelijke machtiging van de rechthebbende 
van het graf te worden overgelegd. Indien de rechthebbende is overleden, dient de 
aanvraag te worden gedaan door de persoon die de aanvraag doet om de nieuwe 
rechthebbende te worden.

2. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen bij te sluiten die niet 
tot de kist, het omhulsel of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare 
grafgiften. De materialen die verwerkt zijn in de lijkkist, het omhulsel en de kleding 
van de overledene, dienen van natuurlijk verteerbare aard te zijn. 
In geval van gerechtvaardigde twijfel of de materialen aan deze eis voldoen, kan 
de beheerder een controle uitvoeren. Blijken de gebruikte materialen niet aan de 
gestelde eis te voldoen dan kan begraving worden geweigerd. 

3. Het openen en het sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen, 
mag uitsluitend geschieden door personeel van de begraafplaats.

 Artikel 10 

Over te leggen stukken
1. Begraving mag slechts geschieden indien 24 uur van tevoren het verlof tot begraven is 

overgelegd. Wanneer de overledene binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven, 
dient het verlof zo spoedig mogelijk te worden overgelegd, samen met het daarvoor 
vereiste verlof voor een verkorte termijn van de burgemeester. 

2. Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 
de termijn van 15 jaar afloopt, kan alleen plaats vinden onder gelijktijdige 
verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende 
uitgiftetermijn tenminste gelijk is aan 15 jaren. 

3. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien 
deze is overleden, door de persoon die de aanvraag heeft gedaan om de nieuwe 
rechthebbende te worden.

4. De administrateur onderzoekt of de overgelegde stukken volledig en juist zijn.
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 Artikel 11 

Tijden van begraven 
1. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen wordt geen gelegenheid gegeven tot 

begraven. In zeer bijzondere situaties kan het bestuur een uitzondering maken. 
2. Op bid- en dankdagen wordt er na 12.00 uur geen gelegenheid gegeven tot 

begraven. 
3. Op de overige dagen zijn de tijden van begraven:
 - op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur;
 - op zaterdagen van 09.00 tot 15.30 uur.
 De beheerder kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.
4. Op zaterdag worden de begrafenissen uitgevoerd in volgorde van aanmelding; 

de eerste begrafenis vindt niet later dan 11.30 uur plaats. Indien opeenvolgende 
begrafenissen beide plaatsvinden in Katwijk aan Zee* dan wel beide in Katwijk 
aan de Rijn** dan vindt de laatste van deze begrafenissen plaats anderhalf uur na 
aanvang van de eerste begrafenis. In andere gevallen is dat twee uur.

 * dit betreft de Oude Begraafplaats en Begraafplaats Duinrust
 ** dit betreft de Blekerij en de begraafplaats aan de Kerklaan.
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Hoofdstuk 4

De graven en grafrechten

 Artikel 12 

Soorten graven en termijnen 
1. Op de begraafplaats kunnen worden onderscheiden:
 a. particuliere graven; dit kunnen zowel zandgraven als keldergaven zijn;
 b. algemene graven;
 c. kindergraven; dit kunnen zowel particulier graven als algemene graven zijn.
2. In particuliere graven kunnen maximaal drie lijken worden begraven.
3. Particuliere graven worden uitgegeven voor 30 jaren. Particuliere graven kunnen 

worden verlengd voor 10 of 15 jaren.
4. In algemene graven mogen voor een termijn van 15 jaren lijken begraven worden 

gehouden.
5. In kindergraven mogen voor een termijn van 15 jaren lijken begraven worden 

gehouden.
6. De formaten van particuliere graven zijn 120 x 230 cm.
 De formaten van algemene graven zijn 100 x 200 cm.
 De formaten van kindergraven zijn 90 x 180 cm.  
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 Artikel 13 

Particulier graf
1. Een uitsluitend recht op een graf kan alleen schriftelijk worden gevestigd, door middel 

van een in tweevoud op te maken grafakte. De grafakte vermeldt ten minste het type 
graf, de termijn van uitgifte, de ligging van het graf en de persoon die daar als eerste 
begraven is.

2. De grafakte wordt getekend door de rechthebbende en door de administrateur 
namens de stichting.

 Artikel 14 

Verstrijking en verlenging particulier graf
1. De rechthebbende van een graf waarop een uitsluitend recht is gevestigd voor 

bepaalde tijd kan verzoeken deze termijn te verlengen. Dit kan vanaf twee jaar voor 
het verstrijken van de lopende termijn. 

2. Het bestuur van de stichting doet binnen een jaar na de aanvang van de termijn 
waarin verlenging van het recht kan worden verzocht, aan de rechthebbende wiens 
adres hem bekend is, schriftelijk mededeling van het verstrijken van de termijnen. 

3. Indien het adres niet bekend is en wanneer de rechthebbende niet binnen drie 
maanden na verzending van de schriftelijke mededeling reageert, dan geschiedt de 
mededeling door aanplakking daarvan bij het graf en de ingang van de begraafplaats. 
De mededeling blijft aangeplakt tot het einde van de termijn waarvoor het uitsluitend 
recht op een graf werd gevestigd.

 Artikel 15 

Overschrijving van verleende rechten
1. Het uitsluitend recht op een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende 

worden overgeschreven op naam van een ander. 
2. In geval van overlijden van de rechthebbende of de gebruiker dient het grafrecht 

binnen 12 maanden na het overlijden op naam van een andere persoon of 
rechtspersoon te worden overgeschreven. 

3. Indien na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker de aanvraag tot 
overschrijving niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid genoemde termijn, is 
het bestuur bevoegd het grafrecht te doen vervallen. Indien de wettelijke termijn van 
grafrust van 10 jaar na de laatste begraving is verlopen, kan het graf worden geruimd.
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 Artikel 16 

Kosten
1. De rechten en kosten voor het vestigen, overdragen of verlengen van een grafrecht op 

een particulier graf of een algemeen graf, voor bijzetting van een tweede of volgende 
lijk in een bestaand graf, voor het delven of openen en sluiten van een graf, voor het 
beoordelen en het afgeven van een vergunning voor grafbedekkingen, voor bijdragen 
in de kosten van het onderhoud van de begraafplaats, van opgraving van een lijk, van 
ruiming van een eigen graf, alsmede de eventuele andere kosten die verband houden 
met het gebruik van de begraafplaats of begrafenisplechtigheden, worden vastgesteld 
door het bestuur en openbaar gemaakt in een tarieflijst. 

2. De kosten dienen te worden voldaan binnen 30 dagen nadat zij in rekening zijn 
gebracht.

 Artikel 17 

Afstand doen van grafrechten
1. Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende 

schriftelijk afstand van een particulier graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring 
geeft het bestuur van de stichting schriftelijk een bevestiging aan de rechthebbende. 

2. Bij het doen van afstand dienen de in artikel 16 lid 1 bedoelde kosten voor 
onderhoud door de rechthebbende voldaan te zijn voor een periode van 15 jaren, 
gerekend vanaf het jaar waarin voor het laatst in het betreffende graf is begraven.
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Hoofdstuk 5

Grafbedekkingen

 Artikel 18 

Toestemming grafbedekking
1. Voor het hebben van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van 

de stichting. Het bestuur kan nadere regels stellen omtrent de wijze van aanvragen 
van toestemming, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van 
aanbrengen. 

2. Het bestuur kan voor (delen van) de begraafplaatsen nadere regels stellen aan de 
grafbedekkingen. Deze regels kunnen per begraafplaats en per gedeelte van een 
begraafplaats verschillen. 

3. De maximaal toegestane afmetingen van een liggend monument op begraafplaats 
Duinrust bedragen 90 x 200 cm en van een staand monument op begraafplaats 
Duinrust en op de Oude Begraafplaats 80 x 100 cm. 

 De maximale hoogte van een staand of (deels) liggend monument op een kindergraf 
bedraagt 50 cm. Staande monumenten dienen van steen of transparant materiaal, 
zoals bijvoorbeeld glas of doorzichtig kunststof, vervaardigd te zijn.

4. Het bestuur kan toestemming voor het aanbrengen van een grafbedekking weigeren 
indien naar haar oordeel:

 a. niet voldaan wordt aan de eventueel door hen vastgestelde nadere regels;
 b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;
 c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;
 d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is;
 e.  de veiligheid van personeel en bezoekers van de begraafplaats niet gegarandeerd 

kan worden;
5. Toestemming voor het hebben van een grafbedekking moet worden aangevraagd 

door of namens de rechthebbende op een graf. 
6. Verkrijgers van opnieuw uit te geven gerenoveerde graven op de Oude Begraafplaats 

dienen een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin zij te kennen geven 
akkoord te gaan met de voorwaarde dat er alleen een staand grafmonument op 
geplaatst mag worden van gezoet hardsteen of van donker graniet.*

7. Verkrijgers van opnieuw uit te geven graven op de Oude Begraafplaats (N/K-graven) 
dienen een verklaring te ondertekenen waarmee zij te kennen geven er mee in 
te stemmen dat alleen een staand grafmonument van gezoet hardsteen of donker 
graniet, passend in de daarvoor bestemde voorziening, geplaatst mag worden.*  

8. Indien een bestaande grafmonument op de Oude Begraafplaats vervangen wordt dan 
mag alleen een soortgelijke monument geplaatst worden.  

9. De stichting accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook 
ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

 *  Deze verklaring is opgenomen in de akkoordverklaring behorende bij dit reglement. 
In de bijlage van dit reglement wordt verwezen naar de details van de toegestane 
typen grafmonumenten.
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 Artikel 19 

Grafbeplanting en voorwerpen op het graf
1. Niet-blijvende beplantingen op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren 

kunnen door de medewerkers van de begraafplaats worden verwijderd zonder dat 
aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. 

2. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, 
worden verwijderd. 

3. Beplanting die niet op het graf is geplaatst, kan door medewerkers van de 
begraafplaats verwijderd worden zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op 
schadevergoeding.

 Artikel 20 

Verwijdering grafbedekking
1. Indien bij afloop van de termijn het grafrecht niet verlengd wordt, dient de 

grafbedekking te worden verwijderd door de rechthebbende. De rechthebbende kan 
dit in eigen beheer (laten) doen of de stichting hiervoor opdracht geven. In het laatste 
geval zal de stichting een factuur uitbrengen voor het verwijderen, vernietigen en 
afvoeren van het monument.

2. De grafbedekking kan na het verstrijken van het grafrecht door de stichting worden 
verwijderd.

3. Een rechthebbende is verplicht om de grafbedekking behoorlijk te onderhouden. 
Indien het onderhoud naar het oordeel van het bestuur onvoldoende is, kan het 
bestuur de rechthebbende opdragen in het onderhoud te voorzien, binnen een door 
het bestuur te stellen termijn.

4. Indien niet alsnog in het onderhoud van het graf wordt voorzien, kan het bestuur het 
recht op het graf vervallen verklaren. 
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Hoofdstuk 6

Onderhoud

 Artikel 21 

Onderhoud door de Stichting
1. De stichting draagt zorg voor het algemeen onderhoud van het terrein van de 

begraafplaatsen, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen en 
paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en het 
onderhouden van de watergangen.

2. Alle beplanting en objecten buiten de maten van de graven worden verwijderd. 
3. De stichting accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook 

ontstaan aan de grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.
4. Rechthebbenden zijn verplicht financieel bij te dragen aan de kosten van het 

algemeen onderhoud door de stichting.

 Artikel 22 

Onderhoud door de rechthebbende
1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of 

te herstellen, zulks ter beoordeling van de beheerder. Tot dit onderhoud behoort 
bijvoorbeeld onderhoud aan hekwerken en afscheidingen, het kleuren en bijwerken 
van opschriften, het verzorgen van graftuintjes en niet-blijvende grafbeplanting.

2. Schade aan de grafbedekking is voor risico en rekening van de rechthebbende.
3. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of 

te herstellen en daardoor een acuut risico ontstaat van schade aan derden, kan de 
stichting de grafbedekking geheel of gedeeltelijk doen verwijderen. Het verwijderde 
blijft gedurende een maand ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna, 
met inachtneming van het bepaalde in lid 4, aan de stichting, zonder dat deze tot 
enige vergoeding verplicht is.

4. Tenzij sprake is van een acuut risico, zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur 
van de stichting, vindt de verwijdering niet plaats dan nadat een maand is verstreken 
nadat de rechthebbende per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst is 
gesommeerd tot onderhoud of herstel van de grafbedekking.
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Hoofdstuk 7

Ruimen/schudden/verplaatsing van graven

 Artikel 23 

Ruimen/schudden/verplaatsing van graven
1. Het ruimen van graven geschiedt zorgvuldig en met piëteit.
2. De bij het ruimen van een graf eventueel nog aanwezige overblijfselen van lijken 

worden overgebracht naar de knekelkelders. 
3. De rechthebbende op een particulier graf kan na 15 jaar na de laatste begraving in 

het graf de stichting schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te doen verzamelen 
om deze dieper in dezelfde grafruimte te doen plaatsen (schudden), zodra een 
nieuwe begraving in het graf moet plaatsvinden.

4. Bij het schudden of samenvoegen van een graf worden de nog aanwezige 
overblijfselen begraven in de bodem van het graf, onder de diepste begraaflaag. 
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Hoofdstuk 8

In stand te houden historische graven en
opvallende grafbedekking

 Artikel 24 

Lijst
1. Het bestuur van de stichting houdt een lijst bij van graven die van historische 

betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.
2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan, onderzoekt het bestuur van de stichting 

of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.
3. Het bestuur van de stichting beslist over het ruimen van graven en het verwijderen 

van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.
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Hoofdstuk 9

Einde van de grafrechten

 Artikel 25 

Einde van de grafrechten
1. De grafrechten vervallen:
 a. door het verlopen van de termijn;
 b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht;
 c. indien de begraafplaats wordt opgeheven;
2. Het bestuur kan de grafrechten vervallen verklaren:
 a.  indien de betaling van het grafrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de 

vestiging of een verlenging van het grafrecht of van andere kosten - ondanks een 
aanmaning - niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;

 b.  indien de rechthebbende - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op 
grond van dit reglement op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in 
strijd handelt;

 c.  indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen 12 
maanden is overgeschreven;

3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, 
en in het geval van artikel 17, vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de 
kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.

4. Het bestuur kan de rechthebbende die - ondanks een aanmaning – in gebreke is met 
betalingen dan wel in verzuim blijft een op grond van dit reglement op hem rustende 
verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt, tijdelijk de toegang tot de 
begraafplaats ontzeggen.

5. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is de rechthebbende of aanvrager 
die opdracht heeft gegeven een grafrecht te vestigen of andere diensten te 
verrichten, een uitvaartverzorger inbegrepen, bij niet (tijdige) betaling van kosten 
die verband houden met werkzaamheden of diensten in verband met lijkbezorging 
of plechtigheden als bedoeld in artikel 16, zonder dat nadere ingebrekestelling is 
vereist, in gebreke. Het bestuur is alsdan gerechtigd om vanaf de vervaldatum van de 
factuur aan de rechthebbende in rekening te brengen:

 -  rente ad 1% per maand - een gedeelte van een maand als een maand gerekend - 
over het opeisbare bedrag;

 -  administratiekosten, gesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 
€ 50,- per factuur;

 -  alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten; deze laatste worden wat 
omvang betreft bepaald door de door het bestuur met de inning belaste advocaat 
en/of incassobureau;
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Hoofdstuk 10

Overgangsbepalingen en slotbepalingen

 Artikel 26 

Overgangsbepalingen en slotbepalingen
1. Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin 

het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.
2. Wijziging van dit reglement kan plaats vinden door het bestuur van de stichting. 
3. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
4. Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervallen de eerdere reglementen 

en voorschriften met eerbiediging van rechten die verkregen zijn voor de 
inwerkingstelling van dit reglement. 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Beheer Begraafplaatsen van de 
Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee.

Katwijk, 17 december 2019

 

J. Berkheij, A. van Duijn,
Voorzitter Secretaris

Reglement Begraafplaatsen 19

Jesaja 49 : 14 t/m 16a

Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd

Meditatie bij de ingebruikneming van 
het monumentje voor het ongeboren 
leven.

We zaten bij elkaar in de aula op de 
begraafplaats, enkele kerkrentmeesters 
en een gezin met verdriet. We zaten bij 
elkaar op een plaats waar al veel namen 
zijn genoemd, veel tranen hebben 
gevloeid, veel woorden van troost 
hebben geklonken, woorden van God. 

Nu waren we bij elkaar in verband 
met het verdriet wat meestal niet in 
de aula wordt gedeeld met elkaar, 
een mensenleven waarvoor soms nog 
geen naam was. Er kan sprake zijn van 
eenzaam verdriet, een moeder alleen, 
een vader en een moeder samen, soms 
is het verdriet gedeeld met oudere 
kinderen in het gezin of met eigen 
ouders. Een stil verdriet, maar wel een 
intens gemis. 

Soms moeten kinderen al voor de geboorte worden losgelaten. Gezonde kinderen, 
maar toch was het om wat voor reden dan ook niet mogelijk dat deze kindjes in de 
moederbuik groeiden tot levensvatbare kinderen. Soms zieke of gehandicapte kinderen. 
Maar gezond of ziek, als ouders houd je van je kinderen, ook van je ongeboren kind, 
nog heel klein, vanaf het eerste moment dat je in verwachting bent. Dát moeten loslaten, 
voordat je het kindje echt in je handen hebt kunnen vasthouden, dat is heel zwaar.

Het gaat vaak om een eenzaam verdriet. De omgeving weet het soms niet, of leeft al snel 
weer verder alsof er niets gebeurd is. Maar de ouders zelf vergeten het nooit, vergeten 
hun kindje nooit. In Jesaja 49 komen we dat ook tegen. De profeet gebruikt het als een 
voorbeeld. Zoals een moeder haar kind nooit kan vergeten, zó zal God Zijn kinderen 
nooit vergeten! 

Er is nu een monument op de begraafplaats ter herinnering aan deze kleine kinderen. 
Juist omdat moeders en vaders nooit vergeten…

Maar het is niet zomaar een monument. Het is een monument met een boodschap. Een 
hand, een teken van de handen van God, in aansluiting bij die bijzondere tekst uit Jesaja 
49. Handen van God, met Zijn woord. Zeker, in tijden van verdriet kunnen er zoveel 
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vragen en twijfels boven komen. Vergeet God ons? Juist dán klinkt de boodschap: ’Ik heb 
u in beide handpalmen gegraveerd.’

We geloven dat we onze kinderen in Gods handen mogen geven. Wat is dat een troost. 
Het gemis blijft, maar onze kinderen mogen we veilig en geborgen weten. Het verdriet 
blijft. Ouders hebben niet kunnen zorgen voor hun kindje, terwijl hun kindje wel 
heel veel voor hen betekent, van grote waarde is voor hen. ’Weet je dat je van waarde 
bent….’ Ook al kon je kindje niet leven in óns bestaan, we mogen wel trots zijn op onze 
kinderen. Ze zijn van waarde, ze zijn een parel, een schitterende parel…. Niet in ónze 
handen, maar wel in Gods handen. 

Een monument met een boodschap. God vergeet onze kinderen nooit. Een boodschap 
voor de ouders, de gezinnen en voor ons allemaal. God vergeet ons niet. Ook in het 
verdriet is Hij erbij. Met troost, genade en uitzicht. In de naam van de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest.

Weet je dat de Vader je kent?

Weet je dat je van waarde bent?

Weet je dat je een parel bent?

Een parel in Gods hand,

Een parel in Gods hand! 

✍ J.B. AlblasJ.B. Alblas
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