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De activiteiten die de r.k. Begraafplaats St. Theresia verricht zijn alle gericht op het beheer 
en de exploitatie van de begraafplaats. 
 
2020 stond in het teken van de Corona-maatregelen. In de praktijk heeft de uitvaartleider de 
grootste zorg om de begrafenis in goede banen te leiden en te zorgen dat de aanwezigen 
zich aan de RIVM-richtlijnen houden zoals de 1 1/5 meter afstand en het aantal aanwezige 
mensen op het kerkhof. Voor de beheerder van onze begraafplaats gold specifiek het 
schoonmaken van de gebruikte attributen bij een begrafenis zoals de graflift. Echter de 
eigenaar van de begraafplaats blijft eindverantwoordelijk voor het naleven van de regels. 
 
In het afgelopen jaar heeft er één begraving van een levenloos geboren kindje 
plaatsgevonden en één begraving van een overledene in een graf waarin al een overledene 
is begraven (bijzetting). Van de optie om vooraf een graf te reserveren, welke mogelijkheid 
sinds 2019 bestaat, is geen gebruik gemaakt.  
 
Op de begraafplaats bestaat sinds januari 2020 een hofje voor kindergraven. Dit hofje ligt 
rondom het monument ter nagedachtenis aan en eerherstel voor doodgeboren kinderen die 
vroeger niet op gewijde grond mochten worden begraven. Voor begravingen van levenloos 
geboren kinderen op dit hofje heeft het bestuur nieuwe tarieven vastgesteld voor het 
begraven, de grafrechten en het algemeen onderhoud. Ook heeft het bestuur voorschriften 
vastgesteld voor de grootte van de grafmonumenten op deze kindergraven.  
 
Het onderhoud van de begraafplaats wordt gedaan door vrijwilligers. Slechts voor het 
“zware” werk, zoals het snoeien van de hagen en het vellen van bomen, wordt een 
hoveniersbedrijf ingeschakeld. Het onderhoud vraagt veel tijd mede omdat het geen 
onderhoudsarme begraafplaats betreft. Dit blijft een punt van aandacht voor het bestuur om 
hier in de toekomst verandering aan te brengen. 
 
Door de Corona-beperkingen kon helaas de Allerzielenviering op 2 november op de 
begraafplaats niet plaatsvinden. Wel zijn er door de parochiegemeenschap witte rozen op 
alle graven gelegd.  
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