
 
 

Bijlage 4, behorend bij kerkhovenreglement van de H. Gabriël parochie te Didam 

 

 

De R.-K. parochie H. Gabriël te Didam, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam, eigenaresse van 

de begraafplaats van de  

 

 
R.K. Geloofsgemeenschap H. Martinus te Beek, gelegen aan de Sint Jansgildestraat te Beek 

 

Deze regelingen gaan boven de regelingen, als beschreven in bovengenoemd reglement met 

zijn bijlagen! 

 

 Voor plaatsgenoten die niet tot de geloofsgemeenschap behoren is het mogelijk om op 

het kerkhof begraven of bijgezet te worden. 

 

 Split op paden en tussen de graven mag alleen bij instructie van de beheerder 

aangebracht worden.  

 

 De grafbeplanting heeft een maximale hoogte van 100 cm. 

 

 Urnenmuur:In de urnenmuur mogen per nis maximaal twee urnen geplaatst worden. De 

nis dient kortstondig na het plaatsen van de urn (dezelfde dag) met een natuursteen 

plaat te worden afgesloten. De plaat mag maximaal 0,5 cm binnen de muur vallen. Er 

mag een vaashouder of console geplaatst worden , maximaal 17 cm diep, niet breder 

dan de afdekplaat. 

 

 

Overgangsbepaling (als bedoeld in het kerkhovenreglement d.d. 13 oktober 2015) 

 

 

Artikel 48 

 

1. Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer 

aantoonbaar vast te stellen was, heeft het reglement van 5 januari 1995 de termijn 

gesteld op 30 jaren na inwerkingtreding van dat reglement. Het huidige reglement 

vervangt dit reglement en dat van 1 april 2005 en gaat uit van het toen bepaalde ten 

aanzien van de genoemde grafrechten. Het tariefonderdeel voor het grafrecht, zoals 

bedoeld in artikel 44, lid 1 sub b, is derhalve gedurende deze periode niet 

verschuldigd. 

 

2. Rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is 

verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld 

in artikel 44, lid 1, sub b. 

 

 

 

 

De beheerder van de begraafplaats is: de heer T. Roes 

  

Adres Schoolstraat 31, 7037 AS BEEK 

 

Telefoonnummer 0316-531672 

 
E-mailadres atbroes@gmail.com 
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