
Reglement Begraafplaats Oosternijkerk. 

Het beheer van het kerkhof berust bij het college van Kerkrentmeesters. 

Dhr. P. de Boer is belast met de administratie van het grafregister en mevr. J. Weidenaar –
Jongeling met de administratie van de betalingen van grafrechten en de kosten van onderhoud 
e.d. van de begraafplaats. 

De grafdelver is belast met het delven en dichten van de graven en is in dienst bij het college van 
Kerkrentmeesters  te Oosternijkerk. Niemand mag,  behalve de grafdelver,  zonder toestemming  
graven op de begraafplaats. 

Het kerkhof is normaliter toegankelijk vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Kinderen jonger 
dan 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding. Het is verboden over de graven te lopen. 
Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd.!!   

Het kerkhof is verdeeld in rijen, elke rij heeft een hoofdnummer wat aan de St. Cecilia kerk is 
bevestigd, en van hier uit worden de graven genummerd. Bij uitgifte van een graf wordt een 
grafbewijs met regelnummer en  grafnummer  uitgereikt waar door de rechthebbende het recht 
tot begraven krijgt. Graven mogen voor € 25,00 worden overgeschreven op naam van gezins- en 
familieleden . 

Jaarlijks moeten er grafrechten betaald worden om in het onderhoud van het kerkhof te voorzien. 
Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het onderhoud van het kerkhof. ( maaien, 
snoeien, egaliseren van grond en inzaaien etc.) 

Het onderhoud en schoonmaken van de grafmonumenten en de verzorging van beplanting en 
bloemen en het bijwerken van opschriften zijn voor de rechthebbenden van de graven. Indien 
grafmonumenten in verval raken worden de rechthebbenden gewaarschuwd. Het is verboden 
om struiken en boompjes bij of naast het grafmonument te planten. Op het nieuwe gedeelte 
mogen óók geen grafzerken met een plateau geplaatst worden. 

De aankoopprijs voor één graf bedraagt  € 300,00 euro en bij aankoop ontvangt de koper een 
bewijs. 

De grafrechten bedragen €  12,50 per graf en worden jaarlijks in maart over het afgelopen jaar  
betaald. Ook kan bij vooruitbetaling afkoop van grafrechten worden gedaan met een maximum 
van 20 jaar, waarin voor de toekomstige jaren met een inflatiecorrectie wordt gerekend.  

Indien er geen grafrechten meer worden betaald en na publicatie en bordjes bij de graven er 
niet gereageerd wordt,  vervalt het recht op de graven en wordt het weer eigendom van het 
college van kerkrentmeesters. 

 


