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INFORMATIE OVER DE  BEGRAAFPLAATS PROTESTANTSE 

GEMEENTE TE WIRDUM FRL.  
 

Wirdum is één van de 450 kerkelijke begraafplaatsen in Nederland die onder het beheer 

vallen van het College van Kerkrentmeesters.  

Zowel kerkelijke als niet kerkelijke inwoners van Wirdum en omstreken kunnen gebruik 

maken van de diensten van de begraafplaats. 

Termijnen en kosten 

  

Sinds 1984 worden de graven uitgegeven voor een termijn van 25 jaar na begraving. 

Voor een echtpaar geldt 25 jaar na overlijden van de langstlevende.  

 

De kosten van één graf gedurende deze termijn zijn € 375,-voor huur en voor het 

onderhoud van de begraafplaats over een periode van 25 jaar wordt € 575,- in rekening 

gebracht.  Totaal € 950,- (tarief 2020).  Hierbij zijn de kosten van het grafdelven niet 

inbegrepen. Hierna kan er met 3x 10 jaar verlengd worden. 

 

De kosten van verlenging met 10 jaar zijn € 160,- en voor 10 jaar afkoop onderhoud € 

200,-; totaal een bedrag van € 360,- (tarief 2020) 

Een urnenkelder met afdekplaatje (marmeren steentje) wordt uitgegeven voor een 

periode van 25 jaar (of een periode in onderling overleg met de kerkrentmeesters vast te 

stellen). In de urnenkelder kunnen meerdere asbussen bijgezet worden. Hierna kan er 

met 3x 10 jaar verlengd worden.  

De kosten van een urnenkelder met steen zijn € 2000,- en voor het onderhoud van de 

begraafplaats wordt € 575,- in rekening gebracht. Totaal een bedrag van € 2.575,- 

(tarief 2020). 

Het lijkt t.o.v. van een graf een stuk duurder, maar bij een graf moet nog een steen 

(grafmonument) aangekocht worden. Bovendien dienen er bij het begraven van een 

echtpaar 2 graven aangekocht te worden.  

 Voor iedere begrafenis wordt een vergoeding gevraagd voor gebruikte materialen: 

 -Voor gebruik van de rijdende baar                                        € 20,- 

 Voor gebruik zinktoestel, modderbak, bekisting en rollerbak   € 80,- 

 Klokluiden bij begrafenis of crematie waarbij geen gebruik wordt gemaakt  van de 

Sint Martinuskerk                                                                  € 25,- 

 Grafdelven door AB-Fryslân; kosten op basis van uren x tarief . 

De houder van de begraafplaats moet tijdig aan de rechthebbende schriftelijk mededeling 

doen van het verstrijken van de termijn en van de mogelijkheid van verlenging met tien 

jaren. Van elke uitgifte van een graf wordt een grafbewijs uitgereikt, waardoor het recht 

tot begraven, of bijzetting van as, in een bepaald graf ontstaat. Het uitsluitend recht op 

een graf kan op schriftelijk verzoek van de rechthebbende  worden overgeschreven ten 

name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant tot en met de 

tweede graad. Iedere overboeking wordt bijgehouden in het grafregister. Hiervoor wordt  

€ 20,-(tarief 2020) overschrijvingskosten per graf in rekening gebracht. 

 

 



Recht op begraven mag nimmer onderling worden verkocht of overgedragen. Slechts één 

persoon wordt tegenover het college van kerkrentmeesters als rechthebbende op een 

graf erkend en dat is de aangegeven persoon in het grafregister. 

 

Plaatsen van een grafmonument: 

Rechthebbenden van graven mogen daarop tegen betaling van een eenmalig plaat-

singsrecht een gedenkteken plaatsen. Het plaatsingsrecht bedraagt 10% van de kostprijs 

van het te plaatsen gedenkteken met een minimum van € 50,--. Dit recht dient voor de 

plaatsing te wordenbetaald aan de administrateur van de begraafplaats. Bij vernieuwing 

van gedenktekens zijn niet opnieuw rechten verschuldigd. 

 

Gedenktekens mogen niet hoger zijn dan 1.25m boven het maaiveld en bij voorkeur 

vervaardigd uit deugdelijk natuursteen en voorzien van een goede fundering. De 

grafbedekking mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats 

De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstel-

len.  

Jaarlijks wordt door een schouwcommissie bestaande uit het college van kerkrent-

meesters, beheerder begraafplaats en de administrateur van de begraafplaats de on-

derhoudstoestand van de graven met de zich daarop bevindende gedenktekens 

gecontroleerd.  

Bij onvoldoende onderhoud van gedenktekens wordt contact opgenomen met de 

rechthebbende en deze is verplicht binnen drie maanden na aanmaning de door de 

schouwcommissie nodig geachte veranderingen aan te brengen. 

De rechthebbende kan afstand doen van een graf zonder aanspraak te kunnen maken op 

enige vergoeding, door een afstandsverklaring namens de familie te ondertekenen. Bij 

overlijden van de rechthebbende moeten de erven beslissen wat er met de graven 

gebeurt. 

 

Algemeen onderhoud begraafplaats: 

Bij aankoop van een graf wordt het algemeen onderhoud over een periode van 25 jaar 

gelijk afgekocht zoals u hiervoor al heeft kunnen lezen.  

Algemeen onderhoud begraafplaats houdt in: 

 collectieve vandalismeverzekering voor het grafmonument tot een maximale 

vergoeding van € 1.500,- 

 het maaien van het gras 

 het schoonhouden van de paden en het grind rondom het kerkhof 

 het snoeien van de bomen 

 het knippen van de heg 

 het onderhoud van het hekwerk rondom de begraafplaats 

 het 1 keer per jaar ontgroenen van de gedenktekens 

 

Bovengenoemde werkzaamheden worden uitbesteed aan een groenvoorziener. Het 

college van kerkrentmeesters stelt zich niet aansprakelijk voor schade door welke 

oorzaak ook ontstaan (met een uitzondering van vandalisme) aan de grafbedekking of 

ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt. 



 

De begraafplaats is voor iedereen dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot 

zonsondergang. Kinderen beneden de 12 jaar hebben slechts toegang indien zij zijn 

vergezeld van een volwassene. 

 

Voor nadere inlichtingen of voor het opvragen van een reglement kunt u contact 

opnemen met onze administrateur: 

Mw. A.Tawafra-Meindersma 

J.Algerasingel 45,  

9088 AV  Wirdum. 

tel. 058 2550830. 

email aukjetawafra@gmail.com  

 

Namens het college van kerkrentmeesters van de begraafplaats van de Protestantse 

Gemeente te Wirdum (Frl.) e.o. 
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