UITNODIGING
Vervolgbijeenkomst begraafplaats H.Nicolaaskerk
Aan alle directbetrokkenen, nabestaanden
Zoetermeer, juni 2017
Geachte lezer,
Op 20 mei jl. hebben we in een informatieve bijeenkomst alle aanwezigen bijgepraat over de
laatste stand van zaken rond de renovatie van de begraafplaats H.Nicolaas. Bij de
uitnodiging voor die bijeenkomst werd ook al de vervolgbijeenkomst op 23 juni a.s.
aangekondigd. De presentatie, die gegeven is op 20 mei, is terug te vinden op onze website.
De planning is erop gericht in het najaar te beginnen met het ruimen van de bestaande
graven (de graven waarop nog grafrust van toepassing is blijven uiteraard ongerept).
Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen moeten met de
nabestaanden en betrokkenen definitieve afspraken worden gemaakt. Om dit proces
zorgvuldig vorm te geven zal op 23 juni a.s. een speciaal voor de nabestaanden en
directbetrokkenen bestemde bijeenkomst plaatsvinden.
Deze bijeenkomst is dus uitsluitend bestemd voor de directbetrokkenen en nabestaanden en
zal alleen gericht zijn op informatie-uitwisseling over de ruiming van de bestaande graven. In
aanwezigheid van alle deskundigen zal een toelichting worden gegeven op de wijze waarop
de ruiming van de bestaande graven zal plaatsvinden (nogmaals, uiteraard met in
achtneming van de grafrust die op enkele graven nog van toepassing is). Tijdens deze
bijeenkomst zal ingegaan worden op de mogelijkheden van herbegraven, technische
crematie, etc.
Na deze bijeenkomst zal voor elk te ruimen graf met de nabestaanden vastgesteld moeten
worden wat de wensen zijn, en zal dit besluit schriftelijk moeten worden vastgelegd. Zo nodig
kan dit plaatsvinden na een individueel gesprek. Tijdens de bijeenkomst op 23 juni a.s. is het
mogelijk om deze individuele afspraak direct te plannen in de agenda. De besluiten moeten
vóór 13 augustus 2017 definitief zijn vastgelegd. Voor u is het van belang te weten, dat
zonder een tijdig definitief individueel besluit het graf geruimd zal gaan worden.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 juni van 19.00 – 21.00 uur in De
Kapelaan, Nicolaasplein 2. Wij hebben - voor zover wij adressen hebben kunnen achterhalen
- zoveel mogelijk nabestaanden deze uitnodigingsbrief gestuurd. Maar mocht u, als
nabestaande, geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u alsnog van harte hierbij
uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen.
Ik hoop u te mogen verwelkomen.
Peter Albers, penningmeester Parochiebestuur en lid Commissie Begraafplaats
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