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Voorwoord 

Een wereldwijde Corona pandemie deed zich vanaf februari 2020 in volle hevigheid voor. Op het moment 

van schrijven van dit jaarverslag, januari 2021, woedt de pandemie nog voortdurend. In de herfst van 2020 

is een tweede golf ontstaan, welke opnieuw een lockdown veroorzaakte. De door de rijksoverheid 

opgelegde maatregelen hadden met name voor de werkzaamheden van de vrijwilligers consequenties. 

Tuinonderhoud werd pas vanaf begin augustus 2020 binnen de geldende overheidsregels hervat. 

Het was daarom bijzonder, dat ondanks deze problemen, de werkzaamheden op het kerkhof met de nodige 

voorzorgsmaatregelen grotendeels konden worden uitgevoerd.  
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Bestuursleden     
       benoemd aftredend/herkiesbaar 

                                               _________ __________                                                                                                                          

Toon Willems  voorzitter  28.08.2015  2023 

Wil van de Rijt  secretaris  01.01.2012  2024 

Cees van der Velden penningmeester 01.01.2012  2021 

Loed de Bever     09.07.2002  2020 

Cees Wartenbergh     01.10.2013  2022 

Joop Jansen      01.10.2013  2022 

Stephan de Bever     01.07.2020  2024 

 

Loed de Bever is per 31 december 2020 afgetreden. 

Stephan de Bever is zijn opvolger. 
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Bestuursvergaderingen in 2020 

In 2020 hebben vanwege de pandemie slechts 2 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten: 

- 6 juli; 

- 21september. 

 

De vergaderingen hebben buiten in de tuin van bestuurslid Cees Wartenbergh plaatsgevonden. 

 

In december heeft het bestuur via e-mail de begroting 2021 en de tarieven 2021 vastgesteld. 

 

Naar de verslagen en de genoemde stukken wordt verwezen.  

 

  

 

Begravingen en betalingen 

 

begrafenissen 2020 2019 2018 

 

betalingen 2020 2019 2018 

nieuw graf 10 10 9 

 

verlenging grafrechten, verlopen 2020 41 23 28 

bijzetting graf 4 5 4 

 

niet verlengd 8 9 7 

      

 

niet verlengd, wordt monument. graf 4 6 1 

nieuw urnengraf met asbus 3 3 1 

 

geen reactie  15 13 14 

bijzetting urn in graf 1 3 2 

 

nieuwe reservering 12 1 0 

columbarium 4 1 0 

 

verlenging reservering  7 5 4 

verstrooien 1 0 1 

 

        

  
 

   

 

verlenging grafrechten (in voorgaande 

jaren verlopen) 6 
12 6  

afscheidsdienst in Aula 
10 

0 3 

 

extra verlengingen (graf was nog niet 

verlopen) 9 
4 6  

begrafenis op zaterdag 1 4  4 

 

toegezegde verlengingen 2 3 4  

 

 

 

Vrijwilligers en gildebroeders 

Aantal vrijwilligers: 

- bestuursleden:6  

- administratie: 3 

- beheerder: 1  

- tuinonderhoud, koffiezetten etc.: 21 

- gildebroeders: 3  en in het najaar: 10 

 

 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Vanwege de pandemie heeft er geen jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst 

was wel voorbereid, doch moest worden geannuleerd. Vrijwilligers, bestuursleden en gildebroeders die 

tuinwerkzaamheden hebben verricht hebben vlak voor Kerstmis een heerlijke kerststol gekregen. De 

bestuursleden hebben deze “verrassing” persoonlijk bezorgd. 
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Groen onderhoud door vrijwilligers en gildebroeders 

Vanaf begin augustus op 13 zaterdagen algemeen en vooral “groen” onderhoud uitgevoerd.  Naast de 

vrijwilligers, helaas loopt het aantal ieder jaar terug, waren er ook altijd 3 (in het najaar zelfs 10) 

gildebroeders van het Sint Catharina Gilde Eindhoven Stad aanwezig. Met name dankzij de inzet van de 

gildebroeders was de totale hoeveelheid blad en groenafval eind november afgevoerd naar het 

bedrijfsterrein. Al met al zag het kerkhof er vanaf eind november netjes, opgeruimd en bijzonder goed uit. 

 

Het was niet mogelijk zoals te doen gebruikelijk alle vrijwilligers in de gildestee te ontvangen en 

gezamenlijk koffie te drinken etc. De anderhalve meter afstandsregel kon niet worden nageleefd. De 

oudere vrijwilligers (merendeel) betreft een risicovolle groep. 

Sommige vrijwilligers kwamen met regelmaat individueel in de tuin werken.  

In het kader van de opgelegde maatregelen werd buiten gepauzeerd en koffiegedronken. 

 

 
 

              
 
 
 
Actie Gildebroeders  

De jaarlijkse (begin april geplande) schoonmaakactie van de gildebroeders van het Sint Catharinagilde 

Eindhoven-stad is geannuleerd. 

 

         

 

Financiën 

Kortheidshalve wordt naar de “balans- en exploitatierekening over het boekjaar 2020” en de “begroting 

2021” verwezen.  

 

donatie 

Het Bestuur van de Stichting “Dames Spoorenberg” en Stichting “de Grote Berg” hebben, beiden voor 

50%, in 2020 ten behoeve van de investeringen welke direct en indirect noodzakelijk waren voor de 

Chapelle ardente een aanzienlijke donatie verricht.   

 

 

 

Aula 

De aula heeft extra bestemmingen gekregen, namelijk als opbaarlocatie en ruimte voor 

afscheidsceremonies. 
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In het voorjaar is de aula gerestyled en daarna gebruikt als opbaarlocatie en ceremonieruimte. Ook voor 

mensen die niet op het Catharinakerkhof worden begraven. Door de aula te laten schilderen en te laten 

verfraaien met andere lampen en diverse nieuwe meubels, is het sfeervolle ruimte geworden. Er is een 

koelplaat aangeschaft. Overledenen wordt een mooie stijlvolle locatie aangeboden die zich ook heel goed 

leent voor rouwbezoeken en afscheidsceremonies. Onderstaand enkele foto’s bij een uitvaart. 

 
 
 

               
 
 

 

Overzicht gebruik in 2020 van de aula als opbaarlocatie, ceremonies en activiteiten:  

 

-   10  afscheidsbijeenkomsten; 

-   14 personen verbleven in de aula gedurende 67 dagen. 

-   1 concert (29 november, Quatre Mains). 

 

  

Graven 

In opdracht van de Stichting zijn in 2020 geen graven gerestaureerd.  

 

 

Afval 

Dikker Zeelst heeft 34 ton groenafval afgevoerd. Renewi leegde 10 x de 1100 liter inhoud van de 

rolcontainer. Van Happen heeft twee volle containers afgevoerd (1 x zand/aarde en 1 x puin). 

              

 

Kerkhof tuin 

In de lente zijn door enkele vrijwilligers en met name door Joop Jansen vele onderhoudswerkzaamheden 

aan de kerkhoftuin verricht. Er is een grote hoeveelheid grind geleverd dat over de paden is verspreid. Met 

een nieuwe voorziening (een eg), die aan de tractor hangt, is vaak onkruid gewied.  

Gera le Mair heeft met Marleen Gijssen het strooiveld van vele planten en bloemen voorzien en hebben 

het strooiveld omgetoverd tot een mooie tuin.  
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     Vernieuwde strooiveld 

 

 

 

Het reguliere onderhoud is dit jaar voor de zesde en laatste keer uitgevoerd door de firma Gustaaf uit 

Geldrop. Gustaaf en T@G werken sinds 1 juli 2016 samen onder de naam T@G Groep.  

Dit jaar is afscheid genomen van de firma Gustaaf uit Geldrop. Gustaaf heeft de afgelopen jaren 

tuinonderhoud en het grafdelven uitgevoerd. 

De werkzaamheden zijn overgenomen door Ergon. Het betreft het tuinonderhoud, grafdelven en het 

verzorgen van graven. Voorts ledigt Ergon periodiek de grijze en groene afval- en groencontainers. 

 

Het werk van Gustaaf bestond uit: 

- twee keer snoeien van de beuken en één keer de taxussen; 

- bemesting in het voorjaar; 

- snoeiwerk van de struiken tussen de graven. 

                                                        

De droogte heeft in 2020 flink huisgehouden.  

In het najaar van 2018 zijn zeven open plekken van het kerkhof heesters geplant. Door de heesters en 

planten op het strooiveld in de hete zomer van 2020 regelmatig water te geven is alles aangeslagen. 

Er zijn echter toch ongeveer 20 rododendrons uitgedroogd. 

De druppelslang rondom de nieuwe aanplant bij het columbarium heeft goed werk verricht. Alle 

nieuwe taxussen hebben de hete zomer overleefd.  

 

Soontjens heeft opnieuw de jaarlijkse schouw van de bomen uitgevoerd. 

De onderhoudswerkzaamheden die uit de schouw voortvloeiden (o.a. snoeien/dood hout verwijderen 

etc.) zijn uitgevoerd. Bovendien zijn de beuken langs de muur met de school gesnoeid. Er is dit jaar 

geen last geweest van de taxuskever. 

 

De firma Bekx uit Moergestel is in 2019 failliet gegaan. Het onderhoud van de tuingereedschappen 

wordt nu uitgevoerd door Van den Berk uit Someren. 

Er zijn twee nieuwe bladblazers gekocht. Een blazer was aan vervanging toe en de andere betreft 

uitbreiding.  

 

In het najaar zijn 20 coniferen gerooid. De bomen werden te hoog en te groot in omvang.  

 

 

Allerzielenviering.  

Vanwege de pandemie heeft er geen Allerzielenviering plaatsgevonden.  
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Nieuwe klok poortkamer 

Het klokje dat vroeger aan de kerkhofzijde van de Poortkamer hing is indertijd “verhuisd” naar de aula. 

Gildebroeder Peter Vosters heeft het Catharinakerkhof een nieuwe klok geschonken die eind 2020 door 

gildebroeder Jan Bergmans is geïnstalleerd.  

 

        

                            
 

 

 

Kerkhofmuur Rijksmonument 

Enkele delen van het Catharinakerkhof zijn reeds jarenlang geregistreerd als Rijksmonument.  

De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft eind 2020 de registratie van het Catharinakerkhof als 

Rijksmonument uitgebreid met de kerkhofmuur. Dit is een langdurig proces geweest dat jaren in beslag 

heeft genomen. 

De kerkhofmuur is van 1916 en de poort met bekroning en beeld, alsmede de spouwmuur vóór de 

bestaande voorgevel uit de jaren dertig (architect L.J.P.Kooken).  

Onderstaande foto: bouw kerkhofmuur. 

 

       
 

 

 

Container op bedrijfsterrein 

Stoelen en ander attributen voor gebruik in de aula worden nu in de ruimte naast de gildestee opgeslagen. 

Deze ruimte werd eerst gebruikt voor de stalling van de tractor, en opslag van diverse materialen. Om in 

extra bergruimte te voorzien is een container aangeschaft die op het bedrijfsterrein is geplaatst. De 

container is groen gespoten. 
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Lidmaatschappen.  

De Stichting St. Catharinakerkhof is lid van: 

- De Terebinth (stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed); 

- Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).   

 

 

 

 
 
        Herfst op het Catharinakerkhof 2020




