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Algemeen 
De begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente Willemstad,  
waarbij het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk is. 
De begraafplaats is van 08.00 uur t/m zonsondergang uur toegankelijk voor bezoekers 
 
Artikel 1 
Wie hebben recht op begraven: 
 
1. Leden behorende bij de Protestantse Gemeente Willemstad. 
2. Alle inwoners van Willemstad. 
3. Inwoners van Willemstad, die op medische gronden in een verzorging- en/of verpleeghuis  
    zijn opgenomen.                                                           
4. Reserveringen uit het verleden. 
5. Mensen die recht hebben in een bestaand familiegraf bijgeplaatst te worden, als dit mogelijk is. 
    (wanneer het familiegraf vol is vervalt het recht van begraven). 
 
Artikel 2 
Huur graven: 
De rechthebbenden of nabestaanden zijn verplicht bij de begraving de rechten en het onderhoud  
te betalen voor het veld waar de begrafenis plaats vindt. 
 
Het plaatsen van een grafkelder is niet meer mogelijk. 
 
De begraafplaats is onderverdeeld in velden. 
 
Het is verplicht een liggende of staande zerk te plaatsen. 
De tijdsduur van de rechten is 20, 25, 30 of 40 jaar, de kosten bedragen: 
 
      20 jaar          25 jaar          30 jaar              40 jaar 
Begrafenisrechten:        € 1.250,--    €  1.250,--     € 1.250,-- € 1.250,-- 
Algemeen onderhoud:   € 1.250,-- €  1.500,--     € 1.750,--  € 2.000,-- 
Reservering per graf      €   250,--  
 
Kindergraven: Het is mogelijk om op een daarvoor bestemde plaats te begraven.  
De tijdsduur van de rechten is 20, 25, 30 of 40 jaar, de kosten bedragen: 
 

      20 jaar 25 jaar          30 jaar       40 jaar 
Begrafenisrechten:          € 500,-- € 500,--         €  500,--     €    500,-- 
Algemeen onderhoud:     € 500,--      € 625,--         €  750,--     €  1.000,--  
Maakt men geen gebruik van deze mogelijkheid dan kan er begraven worden zoals hierboven vermeld 
tegen de daarvoor geldende tarieven. 
 
Artikel 3 
Een apart gedeelte van de begraafplaats is gereserveerd voor het begraven van de  
R.K.bewoners te Willemstad. Ook hier gelden de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 1 en 2 
De tijdsduur van de rechten is 20, 25, 30 of 40 jaar, de kosten bedragen, zie hierboven. 
 
Artikel 4  
Er is een speciaal veld waar urnen begraven c.q. bijgezet kunnen worden  
met de plicht voor het plaatsen van een steen groot 40x40cm. 
De tijdsduur van de rechten is 20, 25, 30 of 40 jaar, de kosten voor één urn bedragen: 
 
                                         20 jaar       25 jaar       30 jaar       40 jaar 
Begrafenisrechten:           € 500,--      €  500,--     € 500,--      € 500,-- 
Algemeen onderhoud:      € 400,--          €  500,-- € 600,--      € 900,--  
Reservering:                     € 250,--  
Ook hier gelden de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 1  
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Artikel 5 
Reserveringen van een bepaalde grafruimte is mogelijk indien men voldoet aan de volgende criteria: 
a. Men moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in Artikel 1 
 
b. Bij overlijden van één der echtgenoten kan voor de achtergeblevene ongeacht de leeftijd een graf 

worden gereserveerd tegen het dan geldende tarief. 
 
c. Bij een samenlevingscontract gelden dezelfde regels. 
 
d.        Reserveren kan alleen in overleg met de beheerder van de begraafplaats. 

e.        Kosten reservering € 250,-- per graf en € 500,-- voor een dubbel graf. 

          
Reservering is strikt persoonlijk. 
 
Als er bij een dubbel graf één gedenksteen wordt geplaatst is het verplicht om de rechten te 
voldoen gelijk met de rechten van het laatste graf. 
 
Artikel 6 
Voor opgraving en of overbrenging van een stoffelijk overschot naar een ander graf moet men: 
1.  Toestemming aanvragen bij de burgerlijke gemeente Moerdijk en  bij de beheerder van de begraafplaats                              
2.  Dit laten uitvoeren door een erkende begrafenisondernemer 
3.  Tegen het dan geldende tarief behorende bij de afdeling van begraven. 
 
Artikel 7 
Dit was voor een familiegraf, nu niet meer van toepassing. 
 
Artikel 8 
Op alle afdelingen van de begraafplaats is het onderhoud van de staande en of liggende zerken,  
staande monumenten of grafkelders voor de nabestaanden. 
De nabestaanden dienen zorg te dragen voor goed onderhoud gedurende de tijdsduur en  
eventuele verlenging van het grafrecht en algemeen onderhoud.  
Het overige onderhoud geschiedt door de beheerder. 
 
Artikel 9 
Als de grafrechten zijn verstreken wordt een contactpersoon van de familie aangeschreven met de keuze 
om de graf- en onderhoudsrechten met 10 jaar te verlengen of afstand te tekenen.  
Kosten van verlengen van graf-en onderhoudsrechten zijn thans (2022): € 500,-- voor 10 jaar per graf. 
Als er geen nabestaanden bekend zijn, dan is de beheerder verplicht om dit tot 1 jaar na verstrijken van de 
rechten middels een publicatie ter plaatse van het graf bekend te maken. Als er na dit jaar geen reactie is, 
vervallen de rechten. Indien de familie afziet van verlenging kan de beheerder van de begraafplaats het 
graf opnieuw uitgeven wanneer dit nodig blijkt. De contactpersoon van het graf is verantwoordelijk voor de 
correspondentie naar zowel de familie als naar de begraafplaatsbeheerder.  
 
Artikel 10 
Indien gewenst is het mogelijk voor de nabestaanden om direct afstand te tekenen. 
 
Artikel 11 
Mocht de rechthebbende van het graf verhuisd zijn of overleden, dan is de familie zelf verantwoordelijk 
voor het doorgeven van het juiste (post)adres. 
 
Artikel 12 
Het kan voorkomen dat als er een graf gegraven wordt, dat de grond (die wordt afgedekt) tijdelijk op het 
graf komt te liggen naast het gegraven graf. 
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Artikel 13 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Kerkrentmeesters. 
 
Algemeen: 
Voor rouwdiensten en/of bijeenkomsten is de Koepelkerk of de Gaard tegen vergoeding beschikbaar. 
Ook is er een mortuarium in de Gaard waar een ieder die dit wenst gebruik van kan maken, dit i.o.met 
Begrafenisondernemer Zuidema uit Klundert. tel:0168-405038 www.rouwcentrum-zuidema.nl  
 
Gebruik Koepelkerk voor rouwdiensten voor eigen leden:   € 250,-- 
Gebruik Koepelkerk voor rouwdiensten voor personen  
buiten de Kerkelijke Gemeente:                                          € 500,-- 
Indien gewenst kan de dienst online worden uitgezonden €   75,-- 
Indien gewenst voorganger PGWillemstad: € 250,-- 
Huur de Gaard voor rouwdienst met condoleren:                 € 350,--                     
Huur de Gaard voor rouwdienst voor eigen leden:             € 250,-- 
Huur de Gaard voor rouwdiensten voor personen   
buiten de Kerkelijke Gemeente:               € 500,--  
Huur de Gaard (grote zaal) voor condoleren:             € 100,--           
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Akkoordverklaring 

                                      
Ondergetekende heeft het reglement ontvangen en verklaart  
zich akkoord zoals deze omschreven staan.  
 
NB: Mocht de rechthebbende van het graf verhuisd zijn of 
overleden, dan is de familie zelf verantwoordelijk voor het 
doorgeven van het juiste (post)adres. 
 
Wij zijn NIET verantwoordelijk als de contactpersoon van de 
familie wordt aangeschreven na het verstrijken van de periode 
van de graf- en onderhoudsrechten en de contactpersoon aan wie 
de brief is gericht géén contact opneemt met andere 
familieleden!  
 

Naam overledene: ……………………………………………… 

 

Datum van overlijden: ……………………………………………… 

 

Termijn onderhoudsrechten: ❒20 jaar ❒25 jaar ❒30 jaar ❒40 jaar 

 

Datum:  …………………………………………………… 

 

Naam contactpersoon :……………………………………………   

 

Adres: …………………………………………………………… 

 

Tel.nr: ……………………………………………………………… 

 

E-mailadres:………………………………………………………… 

    

Handtekening: ……………………………………………………… 

 
 
 

Dit blad en een rouwkaart sturen naar: 
J.Driesprong-Fioole                                     
Grimhoek 4                                  
4797 AJ Willemstad 
Tel. 06-27271945 
prot.gem.willemstad@ziggo.nl 


