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Voorwoord 

 

De Coronapandemie heerst nog volop in 2021. Door Corona kozen veel nabestaanden voor een ceremonie in 

onze prachtige aula.  

 

Het was bijzonder, dat ondanks deze problemen, ook dit jaar de werkzaamheden op het kerkhof met de 

nodige voorzorgsmaatregelen grotendeels konden worden uitgevoerd.  

 

Bestuursleden     

       benoemd aftredend/herkiesbaar 

                                               _________ __________                                                                                                                          

Toon Willems  voorzitter  28.08.2015  2023 

Wil van de Rijt  secretaris  01.01.2012  2024 

Ann Verhaegh  secretaris  01.07.2021  2025 

Cees van der Velden penningmeester 01.01.2012  2021 

Cees Wartenbergh      01.10.2013  2022 

Joop Jansen      01.10.2013  2022 

Stephan de Bever     01.07.2020  2024 

 

Wil van de Rijt is per 1 juli 2021 afgetreden. 

Ann Verhaegh is zijn opvolger. 

 

Bestuursvergaderingen in 2021 

In 2021 hebben 3 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, te weten: 

- 18 Mei 2021 

- 20 September 2021 

- 16 December 2021 

 

 

In december heeft het bestuur de begroting 2022 en de tarieven 2022 vastgesteld. 

 

 



Begravingen en betalingen 

 

begrafenissen 2021 2020 2019  betalingen 2021 2020 2019 

nieuw graf 20 10 10  verlenging grafrechten, verlopen 2021 30 41 23 

bijzetting graf 6 4 5  niet verlengd 10 8 9 

      niet verlengd, wordt monument. graf 2 4 6 

nieuw urnengraf met asbus 3 3 3  geen reactie  10 15 13 

bijzetting urn in graf 3 1 3  nieuwe reservering 10 12 1 

columbarium 1 4 1  verlenging reservering  0 7 5 

verstrooien 1 1 0          

   
 

 
 

verlenging grafrechten (in voorgaande 

jaren verlopen)  6 
12 

afscheidsdienst in Aula 23 
10 

0 
 

extra verlengingen (graf was nog niet 

verlopen)  9 
4 

Aantal nachten opbaring 93        

Aantal rouwbezoeken 9        

begrafenis op zaterdag 6 1 4  toegezegde verlengingen  2 3 

 

 

 

Vrijwilligers en gildebroeders 

Aantal vrijwilligers: 

- bestuursleden:7  

- administratie: 3 

- beheerder: 1  

- tuinonderhoud, koffiezetten etc.: 15 

- gildebroeders: 3  en in het najaar: 10 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Vanwege de pandemie heeft er geen jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden. Vrijwilligers, 

bestuursleden en gildebroeders die tuinwerkzaamheden hebben verricht hebben vlak voor Kerstmis een 

heerlijke kerststol gekregen. De bestuursleden hebben deze “verrassing” persoonlijk bezorgd. 

 

Jaarverslag Kerkhoftuin 2021 

 

Het reguliere onderhoud is dit jaar uitgevoerd door de Ergon Eindhoven. Zij hebben in het 

najaar van 2020 het werk overgenomen van Gustaaf uit Geldrop 

 

Het werk van de Ergon bestaat uit:* twee keer per jaar  snoeien van de beuken en de taxussen.   

                                                       * bemesting in het voorjaar. 

                                                       * snoeiwerk van de struiken tussen de graven. 

                                                       * Ophalen van de grijze en groene containers. 

                                                        

                                                        

De familie Le Maire heeft een mooie tuin aangelegd voor het Columbarium. Het is een lastige 

plek met weinig zon en water. Door de juiste planten te kiezen en veel tijd in dit project te 

investeren is het kerkhof verrijkt met een mooie nieuwe tuin. 

Dit deel van de tuin wordt ook als strooiveld gebruikt 

 



 

 

 

 

 

 

Dit jaar is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd.  

De controles op het Catharina kerkhof zijn uitgevoerd volgens de zogenaamde VTA-methode. . 

VTA staat voor Visual Tree Assessment. Simpel gezegd wordt de boom gecontroleerd op 

afwijkingen.  



De controle is uitgevoerd door Kettu bv uit Sint-Oedenrode. 

Behalve controleren wordt er ook per boom  een advies gegeven. Deze adviezen zijn door de 

boomgroep van Ergon uitgevoerd. Kosten Euro 14000,- 

 

Tijdens de controle is op een Amerikaanse eik tegenover de Gildestee een tonderzwam ontdekt.    

Dit is het begin van het einde voor deze boom. Met de Ergon is afgesproken deze boom 

jaarlijks te controleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tonderzwam 

 

 

Het ruimen van de bladeren begon rond half oktober. Het aantal vrijwilligers loopt flink terug. 

De Gildebroeders helpen enorm om het tekort aan vrijwilligers op te  lossen. Vanaf november 

tot half december waren er iedere zaterdag ongeveer 10 Gildebroeders die bij toerbeurt op het 

kerkhof kwamen werken. 

Het aantal vrijwilligers op zaterdag is zover teruggelopen dat we zonder de hulp van de 

gildebroeders het noodzakelijke onderhoud niet kunnen uitvoeren 

 

Goed nieuws tot slot. Er is een nieuwe vrijwilligers groep ontstaan op de maandagmorgen. De 

groep bestaat uit acht personen. Er wordt hard en met veel enthousiasme gewerkt 

  

 

 

 

 



  

Financiën 

Kortheidshalve wordt naar de “balans- en exploitatierekening over het boekjaar 2021” en de “begroting 

2022” verwezen.  

 

Aula 

De aula is dit jaar intensief gebruikt als opbaarlocatie/rouwbezoeken en voor afscheidsceremonies. 

 

 

 
 
 

Overzicht gebruik in 2021 van de aula als opbaarlocatie, ceremonies en activiteiten:  

 

- 23  afscheidsbijeenkomsten; 

- 18 personen verbleven in de aula gedurende 82 dagen. 

-  9 keer heeft er een rouwbezoek plaatsgevonden 

 

Omdat er op sommige dagen tijdelijk een extra opbaarlocatie nodig was is hiervoor de berging ingericht. 

Hier is 11 nachten gebruik van gemaakt. 

 



Allerzielenviering.  

 

Gelukkig heeft er in 2021 weer een Allerzielenviering plaatsgevonden. 

 

 
 

 

Er waren veel gasten aanwezig.  

De muziek van het Koper-ensemple was prachtig. 

De witte grafkaarsen die uitgedeeld werden bij de ingang werden enthousiast ontvangen. 

Het was wel jammer dat er de volgende dag te weinig vrijwilligers aanwezig waren om alles weer op te 

ruimen. 

 

 

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).   

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 


