Onze kleine begraafplaats aan de Hennisdijk, net buiten de stad Buren, is een pareltje.
Omhaagd, met een gemetselde toegangsbrug en zuilen met een smeedijzeren hek doet bij de entree al monumentaal
aan. Achter de poort ligt een rechthoekig begraafplaatsje van iets meer dan 3000m2. Een T -vormig grindpad vormt het
hoofdpad en eindigt halverwege de begraafplaats voor een bank en een kruis op een verhoging met daarnaast een
monumentale treurbeuk. Er loopt parallel nog een tweede paadje aan de zijkant langs de beukenhaag. Op het kruis
heeft ooit een Christusbeeld gehangen, alleen het INRI- bordje resteert.
Rond de 50 grafmonumenten liggen in rijen, dicht op elkaar.
Er staan nog enkele oude grafmonumenten maar er is duidelijk
ook veel geruimd en de begraafplaats is nog steeds in gebruik.
Achter het kruis ligt nog een leeg veld en een pad dat naar de
achterkant loopt en eindigt tussen twee coniferen.

In de hoek rechts achterin staat het baarhuisje.
Het aangrenzende terrein is geen eigendom.

Een duidelijk afscheiding ontbreekt hier.

Oorspronkelijk werd de overledene in de hof (=tuin of erf) van de kerk begraven (kerkhof). Eind
jaren ’20 van de 19e eeuw is per wet bepaald dat begraafplaatsen buiten de bebouwde kom
aangelegd moesten worden.
De oudste graven op onze begraafplaats dateren uit 1877 en 1882, en zijn van de schenkers
van de grond van het kerkhof. Deze graven hebben ook monumentale zerken.
Aan de noordoostkant loopt een wandelpad vlak langs de begraafplaats. De toestand en
toegankelijkheid van onze(grind)paden is niet goed en moeilijk te gebruiken door mensen die
afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel en het onderhoud laat veel te wensen over.
Veel ruimten tussen de graven is lastig te onderhouden, zijn moeilijk bereikbaar en raken
overwoekerd met onkruid. Een viertal taxussen zijn flink uitgegroeid en nemen hierdoor veel
(graf)ruimte in.
Het bestuur van de locatie heeft besloten de begraafplaats te “renoveren” en ervoor zorgen dat de begraafplaats gereed
is voor de toekomst en ook gebruikt kan worden voor parochianen die niet kiezen voor een traditionele begrafenis,
maar voor een crematie.

Alvorens tot de definitieve renovatie te besluiten, heeft de locatieraad de hulp in geroepen van mevr. Ada Wille,
landschaps & begraafplaats architect, uit Culemborg.
Zij heeft in samenspraak met de locatieraad de actuele ondergrond geïnventariseerd en onderzocht waar problemen
en oplossingen mogelijk zijn in het kader van een opwaardering/revitalisatie. Er is naar de paden, graven en beplanting
gekeken en er zijn/worden mogelijkheden ontworpen om asbestemmingen (urnengraven/nissen en asverstrooiing) in
te passen. De resultaten zijn verwerkt in een schetsvoorstel, voorzien van referentiebeelden per onderdeel. Een globale
raming van de uitvoeringskosten geeft zicht op de benodigde investering en is al door de locatieraad geaccordeerd
Soorten graven
Een belangrijke beslissing die bij het regelen van een begrafenis genomen moet worden, is de keuze van het graf. Er kan
gekozen worden voor een zogenaamd eigen graf, een grafkelder, een algemeen graf, een kindergraf, of in geval van
crematie een urnengraf of een urnen nis in een van de columbaria (urnenwanden).
Bij een eigen graf heeft de rechthebbende minimaal twintig jaar de beschikking over het nieuwe graf. In overleg met de
beheerder kan gekozen worden voor een langere periode. Daarna kan er steeds met tien jaar verlengd worden. In een
eigen graf is plaats voor twee overledenen. In eigen graven kunnen urnen bijgezet worden. Tevens zijn er speciale
urnengraven met de afmetingen honderd bij zestig centimeter.
Ook is het mogelijk dat de overledene in een ‘eigen grafkelder’ bijgezet wordt. Ook in een grafkelder is plaats voor het
bijzetten van twee overledenen. Een grafkelder wordt gekocht onder dezelfde voorwaarden als een eigen graf.
In een algemeen graf worden geen familieleden bij begraven. Het graf wordt voor tien jaar uitgegeven en wordt daarna
geruimd. Voor kinderen tot vier jaar zijn er speciale kindergraven.
Op begraafplaatsen zijn diverse columbaria (urnenwanden) aangebracht, waarin urnen worden geplaatst in een
gesloten nis. Op de sluitplaat van een gesloten nis kan een tekst aangebracht worden op eenzelfde wijze als bij
grafmonumenten.
Grafmonumenten
Voor het plaatsen van een monument of steen op een graf is toestemming nodig van het bestuur van de Begraafplaats.
In de praktijk betekent het dat het plaatsen gebeurt in overleg met de beheerder.
Het is niet verplicht om een grafmonument te plaatsen, maar het bestuur ziet er op toe dat het graf netjes verzorgd
wordt door de nabestaanden.
Ten aanzien van de vormgeving bestaat een grote mate van vrijheid, er is veel mogelijk, maar de vormgeving is wel
gebonden aan maximale afmetingen van 1 m. Ook worden eisen gesteld aan de duurzaamheid van de materialen en
mag het monument geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaatsen.
Tarieven
Het complete overzicht van de huidige tarieven is bekend bij de uitvaartondernemer en de beheerder. Ook kunt u de
tarieven opvragen bij het bestuur en nazien op de website van de parochie.
Grafrecht en onderhoud kunnen, als u dat wenst, in overleg met de beheerder voor langere tijd dan twintig jaar
afgekocht worden tegen de op dat moment geldende tarieven. Na het verstrijken van gestelde tijd kan verlengd worden
voor een periode van telkens tien jaar.
Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats is meer dan het bijhouden van het graf door nabestaanden.
Het onkruidvrij houden van de paden en de perken, het onderhoud aan de paden, het snoeien van de beplanting en het
zorgen voor algemene aanplant en de infrastructuur zijn taken die professioneel gebeuren. Op deze wijze blijft de
begraafplaats een verzorgde plek, waar u uw geliefden kunt herdenken.
Bovengenoemd onderhoud wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de locatieraad van de geloofsgemeenschap
H. Gregorius te Buren / Geldermalsen.
Tot slot: de beheerder van de begraafplaats verstrekt graag alle informatie die op het informatiebord niet is aangereikt.

