BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
“MEI-INOAR IEN” TE RAARD, FOUDGUM EN BORNWIRD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Ter uitvoering van het Reglement Begraafplaats Raard-Foudgum-Bornwird, zoals door het college van
kerkrentmeesters vastgesteld op 1 januari 2020, besluit het college tot de navolgende bepalingen:
1. De begraafplaatsen zijn voor bezoekers, met in achtneming van het daaromtrent bepaalde in het
Reglement Begraafplaats, geopend van 08.00 uur tot 21.00 uur doch slechts voor zover deze tijden
vallen na zonsopgang en vóór zonsondergang. Het bezoek aan, of gebruik maken van de kerken bij de
begraafplaatsen valt niet onder deze tijden.
2. De afmetingen van grafbedekkingen, gedenkstenen, grafplaten e.d. mogen de navolgende breedte
en lengte niet overschrijden:
- voor een enkel graf 70 cm breed en 180 cm lang
- voor een dubbel graf 120 cm breed en 180 cm lang
- voor een urnengraf 50 cm breed en 50 cm lang (opstaande steen 60 cm)
3. Op graven of in de nabijheid daarvan mag geen verlichting worden aangebracht of zijn ingebouwd
in grafornamenten. Deze bepaling geldt niet voor kaarsen of olielampjes die al dan niet in een
omhulsel zijn geplaatst.
4. De beheerders van de begraafplaatsen, waarvan de namen en adressen achter in dit reglement
zijn opgenomen, zijn door het college van kerkrentmeesters aangewezen om namens hen de
grafrechten en de onderhoudskosten te innen.
Voorts zijn zij aangewezen om namens het college die zaken te verrichten, die noodzakelijk zijn bij
begrafenissen, het doen plaatsen van grafbedekkingen etc. Aanvragen voor grafrechten dienen
eveneens via de beheerders te worden ingediend.
5. Het register van de begraafplaats, zoals bedoeld in artikel 4 van het Reglement Begraafplaats kan
op aanvraag en na afspraak bij de beheerders worden ingezien.
6. Houders van grafrechten zijn verplicht om terstond aan de beheerder kennis te geven van hun
adreswijzigingen, overdracht, waarneming en andere zaken die voor registratie van belang kunnen
zijn.
7. Met ingang van 1 januari 2020 worden de volgende tarieven gehanteerd:
- € 550,00 voor het verkrijgen van het recht op een enkel graf
- € 1.100,00 voor het verkrijgen van het recht op een dubbel graf
- € 15,00 als bijdrage per jaar in het onderhoud van de begraafplaats per enkel graf

8. Als beheerders van de begraafplaatsen zijn aangewezen:
Raard:
J.G. Rozendal, Van Kleffenswei 3c 9155 AM Raard T. 06-29395957 E.begraafplaatsraard@gmail.com
Vervanger: B. Veenema, Van Kleffenswei 5, 9155 AM Raard, T. 0519-294753
Foudgum:
J. Tania, F. Haverschmidtweg 6, 9154 BA Foudgum, T. 0519-296736, E.fam.tania@planet.nl
Vervanger: W. Kloosterman, De Terp 1, 9154 BC Foudgum, T. 0519-220814
Bornwird:
R.F. Middelburg, Tsjerkepaad 2, 9156 AH Bornwird, T. 0628-676218, E.reinmiddelburg@knid.nl
Vervanger: Y.E. Hiemstra, De Herne 4, 9156 AJ Bornwird, T. 0519-294665

