
Kerkhof vrijwilligers bedanken en bezoek kerkhof aan de Wagendijk 
op 31 october 2021 

In de zomer van 2021 hebben een 7-tal vrijwilligers groot onderhoud gedaan aan het oude kerkhof.  

Zo zijn o.a. het baarhuisje  wit geverfd, de buxushaag (die door buxus mot was aangetast) vervangen en alle 

onkruid op het terrein  verwijderd. Ook werden zoveel mogelijk nabestaanden opgespoord en het verzoek is 

gedaan om de graven van de overledenen zelf schoon te houden en de graven  rond Allerzielen met een 

bloemetje te voorzien.  
 

Deze dag is begonnen met een viering in de kerk waarin werd voorgegaan door Zr Monica. 

Een groot aantal nabestaanden bezochten deze viering. Na de viering en het bedanken van de vrijwilligers , 

werd eerst koffie gedronken. Daarna werd een bezoek afgelegd aan het kerkhof.   

In totaal waren er 95 aanwezig tijdens deze viering 

De 7 vrijwilligers werden door de voorzitter van de LokatieRaad bedankt. De vrijwilligers op de foto zijn Gerrit 

Gijsbertsen, Henk Versteegh, Jos van de Bosch, Jan Verhoef en Fons Hilhorst. Niet op de foto  Ido van Wijk. 

 
 

Vanwege de grote drukte en Corona beperkingen werd de koffie in de kerkbanken gedronken.

 



  
Daarna het bezoek aan het kerkhof 

 

 

 

 



Opmerking 

Aan de nabestaanden werd een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het onderhoud. Met de opbrengst konden 

de kosten gemaakt in het afgelopen periode ruimschoots betaald worden. Er was nog een bedrag beschikbaar 

voor het onderhoud in het komende jaar.   

Omdat alle nabestaanden nog niet opgespoord zijn, wordt het opsporen voortgezet en mogelijk wordt in 2022 

rondom Allerzielen weer een gezamenlijk bezoek georganiseerd.  Zo houden wij de gedachtenis aan de 

overledenen levend en mensen bij de kerk betrokken.  

In 1974 is dit kerkhof voor het  begraven van overledenen gesloten. Wel zijn er bij een aantal graven de 

laatste jaren nog as uitgestrooid bij graven van familieleden of ouders en gedenkstenen gerenoveerd  
 

 

Over het bezoek werd op maandag  1 nov 2021 onderstaand stukje in de VAR geplaatst 

 

Oude R.K. begraafplaats in Kockengen opgeknapt. 
KOCKENGEN > Zondag 31 oktober werd er door parochieleden van de R.K. kerk Onze Lieve 

Vrouw Tenhemelopneming stil gestaan bij het opknappen van de oude R.K. begraafplaats aan de 

Wagendijk. Tijdens een viering in de kerk werden de vrijwilligers bedankt door Koos Segers, 

voorzitter van de locatieraad. Na de viering werd er, met inachtneming van corona regels, 

gezamenlijk koffie gedronken. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan het kerkhof. Liefst 85 

parochianen hadden zich aangemeld. Bij het opknappen zijn nabestaanden betrokken. Hen is 

onder meer gevraagd regelmatig bloemen te plaatsen bij de graven. Het monumentale baarhuisje 

werd grondig opgeknapt 

De oude R.K. begraafplaats stamt uit 1873 en bevindt zich op de Wagendijk. De begraafplaats, waar al 
enige jaren niet meer begraven mag worden, is vanuit meerdere opzichten van lokaal belang. Het is een 
uniek monument door de architectuur en het materiaalgebruik van het baarhuisje en het toegangshek. 
Dit in combinatie met de mooie ligging in de polder en de symmetrische opbouw maakt het 
cultuurhistorisch zeer waardevol. Het is een voorbeeld van een eenvoudige R.K. begraafplaats uit de 
negentiende eeuw. Het onderhoud wordt door een groepje vrijwilligers gedaan.  
 
 
Opgesteld door Ad van Dongen 
 


