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Beste lezer/lezeres,
Tijdens het schrijven van dit Pax-bericht zijn wij, een
aantal maanden na de eerste coronagolf, opnieuw in
een onrustbarende periode aanbeland vanwege een
aanstaande tweede golf.
Het is daarom, zoals u zich wellicht kunt voorstellen op
een begraafplaats in tijden van een pandemie, een erg
ingewikkeld jaar geweest. Alle grenzen die de overheid
aan samenkomsten heeft gesteld, waar wij overigens het
volste begrip voor hebben, hebben ook onze diensten bemoeilijkt.
Als begraafplaats bieden wij een plek van afscheid en
troost, waar iedereen zich bij uitstek vrij zou willen voelen om in een gemeenschappelijk eerbetoon herinneringen over een vriend, geliefde of familielid te delen. De
troost van een omhelzing of een handdruk zijn twee van
de spontane gebaren die u momenteel nog steeds met
weerzin probeert te vermijden. Wij vinden het ook lastig u
hieraan te houden.
Ik wil u in dit bericht daarom graag, ondanks alle moeilijkheden, op de hoogte stellen van de gedenkwaardigheden, en de veerkracht van de meeste bezoekers, die zich
ondanks een groot verlies enige beperkingen hebben toegestaan.
Koningin Máxima
Ook wil ik u graag meenemen naar een bijzonder gesprek
met koningin Máxima, door wiens begrip en belangstelling wij ons bijzonder gesterkt voelden. Op uitnodiging van

halen en was zeer betrokken bij het onderwerp. Wat is
onze koningin een beeldschone, elegante vrouw. Voor mij
persoonlijk was het een ontmoeting om nooit te vergeten.

uitvaartonderneming Engelen & Spoor mocht ik op 2 juli
2020 Hare Majesteit Koningin Máxima ontmoeten op het
Clingendaelhuys. In een select gezelschap is gesproken
over de coronaperiode en de gevolgen ervan voor de dagelijkse praktijk van de uitvaartwereld.
De koningin luisterde aandachtig naar de diverse ver-

			

Hartelijke groet,

				

Astrid Oranje,

				

Directeur

Zilver, robijn en ivoor

Wandelroutes

2020 is een feestelijk jaar vanwege meerdere jubilea. De

Voor beide begraafplaatsen is er een wandelroute be-

begraafplaats St. Barbara bestaat 100 jaar en met twee

schikbaar. Deze zijn gratis af te halen op onze begraaf-

trouwe medewerkers vieren wij een bijzonder dienst-

plaatsen.

verband op de begraafplaats.
De zilveren jubilaris Hans Zwaan kwam vijfentwintig jaar
geleden op 1 mei 1995 in dienst bij de Stichting. Sindsdien heeft hij zijn functie met aandacht en toewijding
vervuld en staat hij bekend als een harde werker. Hans
is betrokken bij de nabestaanden en families die de begraafplaats dagelijks bezoeken en hij zorgt ervoor dat zij
zich welkom voelen.
Wegens corona was het helaas noodzakelijk om de ge-

Tweewielers

plande feestelijkheden aan te passen, maar op 30 april

Het is goed om te weten dat het algemeen bekend is

2020 is Hans door zijn collega’s met bloemen, taart, bal-

dat sinds jaar en dag zowel begraafplaats St. Barbara

lonnen, slingers, cadeau’s en een ‘ABC-tje’ in het zonnetje

als begraafplaats St. Petrus Banden beschikken over

gezet. Op 1 mei 2020 heeft hij genoten van een welver-

een fietsenstalling. Het biedt de mogelijkheid voor be-

diende vrije dag en is hij met zijn gezin thuis getrakteerd

zoekers om tijdens hun bezoek de tweewieler te par-

op een feestelijke maaltijd met Griekse lekkernijen.

keren.

De tweede robijnen jubilaris van dit jaar en gewaardeerde

Bij binnenkomst en op weg naar de stalling wijst een bord

collega Ron de Geus, tevens werkzaam op St. Barbara. Op

met daarop een fiets en een pijl de weg. Zo wordt overlast

Vooraf aanmelden voor het bijwonen van de dienst is ver-

9 december a.s. zal hij 40 jaar in dienst zijn, daarom kunnen

van fietsen, die her en der zijn neergezet of aan het hek zijn

Op zondag 1 november a.s., aanvang 17:00 uur, zijn be-

plicht in verband met het maximum aantal aanwezigen

over de feestelijkheden in dit bericht vanzelfsprekend nog

geklonken, voorkomen.

graafplaats St. Petrus Banden en St. Barbara open voor de

van 100 personen. U kunt hiervoor ook contact opnemen

geen onthullingen worden gedaan. Zo blijft het voor Ron

zegening van de graven door de geestelijken. Als vanouds

met onze administratie.

nog een verrassing.

Allerzielen 2020

van onderstaande kerken een eucharistieviering plaats-

Tot onze spijt zijn wij wegens corona dit jaar helaas ge-

vinden. Tevens zullen de namen worden genoemd van de

noodzaakt de jaarlijkse allerzielenviering in aangepaste

overledenen van het afgelopen jaar (2019-2020).

vorm te organiseren.

Op de begraafplaatsen zijn enkel voetgangers welkom.

zullen de fakkels en vuurkorven op beide locaties weer sfeer-

Scooters en e-bikes niet! Dit om ongelukken te voorko-

vol verlichten. De horecavoorzieningen blijven deze avond
echter gesloten. De begraafplaatsen sluiten om 19:00 uur.

U kunt zich opgeven voor één van onderstaande kerken:

De kennis van de graven en de families die Ron in de af-

men. Op de begraafplaats wordt gewerkt en begraven,

gelopen decennia heeft vergaard is van groot belang voor

maar u bent meer dan welkom voor een wandeling of om

de organisatie. Je hoeft Ron slechts een grafnummer te

op een bankje te genieten van de rust en de natuur.

Bij aankomst op de begraafplaats zullen bij de ingang aan

Marthakerk

geven en hij kan je de hele geschiedenis ervan vertellen.

de hand van een namenlijst de aangemelde graven wor-

Hoefkade 623, 2525 LC Den Haag

Ook van zijn technische kennis over de graven en het graf-

den gecontroleerd. U ontvangt van ons een aansteker en

Fietsenstalling

delven wordt tijdens voorbereidingen van een uitvaart

een fakkel om bij het graf te plaatsen in afwachting van de

Antonius Abtkerk

zegening door de geestelijke.

Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag

Zegening van het graf kan enkel plaatsvinden als dit vooraf

Paschaliskerk

Even voorstellen

is aangemeld bij de administratie. U kunt ons telefonisch

Wassenaarseweg 53, 2596 CL Den Haag

Graag stellen wij u voor

graag gebruik gemaakt.

bereiken op 070 3503718 (08:00-12:30-13:30-16:00 uur) of

aan onze nieuwe finan-

per e-mail info@paxrkb.nl. Wij verzoeken u vriendelijk hier-

H. Jacobus de Meerdere kerk

ceel en operationeel me-

bij het grafnummer te vermelden.

Parkstraat 65A, 2514 JE Den Haag

dewerker Robert Gravekamp.

De eucharistieviering die normaal gesproken op 2 novem-

Wij vernemen graag het grafnummer en het aantal perso-

ber in de kapel op beide begraafplaatsen wordt gehouden,

nen dat aanwezig zal zijn. Wij hopen op uw begrip en onze

is verplaatst naar vier kerken.

wens is dat wij u volgend jaar op 2 november weer in onze

Op maandag 2 november a.s. zal om 16:00 uur in ieder

eigen kapellen kunnen verwelkomen.

Hans Zwaan 		

Ron de Geus

Robert Gravekamp

Een eeuw begraven op St. Barbara

Weetjes

Bijzonder lustrumjaar gaat officieel van start

De kapel en de condoleanceruimte op St. Petrus Banden
én op St. Barbara kunnen worden geboekt voor uitvaar-

Begraafplaats St. Barbara is van een onverharde polder-

ten en crematies. Dit geldt ook voor de rouwkamer en de

weg uitgegroeid tot een oase van rust in de bedrijvige

24-uurskamer op St. Barbara.

Binckhorst. Op 14 september 1920 zegende Mgr. P.C.
Wijtenburg, de toenmalige deken van ‘s Gravenhage,

Op beide begraafplaatsen zijn er graven beschikbaar. Voor

St. Barbara. Een eeuw later hijst een klein gezelschap

een passende asbestemming zijn er tevens urnentuinen

twee lustrumvlaggen, een bijzonder lustrumjaar gaat

en urnennissen aanwezig. U kunt geheel vrijblijvend een

officieel van start. Vicaris Ad van der Helm, directeur

afspraak maken om de plekken te bekijken en de moge-

Astrid Oranje, personeel en bestuur stonden op zondag

lijkheden te bespreken.

6 september 2020 stil bij het honderd jarig bestaan van
Het is mogelijk een plantenabonnement af te sluiten voor

St. Barbara.

een graf. In het voorjaar worden Madeliefjes geplaatst, in
Het lustrumjaar start met de bouw van een brug in de

de zomerperiode Million Bells en in de winter Erica’s. Infor-

Zuiderkroonstraat, een extra verbinding met de buurt. Ook

matie over het abonnement en de kosten kunt u opvragen

wordt een nieuwe werkplaats gerealiseerd op het achter-

bij de administratie op St. Petrus Banden op telefoonnum-

terrein. De bouw van een nieuw crematorium, ontworpen

mer 070 3503718 of via e-mail info@paxrkb.nl

door Queeste architecten, start in 2021.
De jaarlijkse onderhoudskosten zijn een verplichte bijdraZondag 5 september 2021 sluit de Stichting het lustrum-

ge die wordt ingezet om de begraafplaatsen in goede staat

jaar af in de vorm van een Hoogmis. De Bisschop van Rot-

te houden. Het gaat om het onderhoud van de panden,

terdam, Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende, draagt deze pontif-

de groenvoorziening en andere werkzaamheden. Eén-

icale eucharistieviering voor in de katholieke Kuyperskerk,

maal per jaar wordt de steen gereinigd en als het graf ver-

de Jacobus de Meerdere. Deze uitzonderlijke bijeenkomst

zakt zal dit worden opgehoogd. Mochten er andere kleine

wordt opgedragen aan hen die gestorven zijn door het

werkzaamheden nodig zijn waarbij onze hulp nodig is dan

coronavirus.

kunt u natuurlijk contact opnemen.

Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s Gravenhage beheert

Er is altijd behoefte aan vrijwilligers die helpen bij een na-

tevens begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhof-

tuurlijke wijze van onkruidbestrijding. Neem contact met

laan 10. Het zogenaamde zusje van St. Barbara, St. Petrus

ons op als u interesse heeft.

Banden, is op gepaste wijze onderdeel van het lustrumjaar. De koepel van de kapel op St. Petrus Banden wordt

In Italië is onder het toeziend oog van de beeldhouwster

gedurende het lustrumjaar dagelijks verlicht van 21:00 tot

een stuk Carrara marmer geselecteerd voor het beeld

22:00 uur.

Kapel St. Petrus Banden verlicht.

‘Moed’, dat na voltooiing in de kapel van St. Petrus Banden
geplaatst zal worden.

Biodiversiteit op onze begraafplaatsen
mische bestrijdingsmiddelen wordt het groen en on-

Crematorium,
brug Zuiderkroonstraat en
werkplaats

kruid op onze begraafplaatsen hier niet meer mee be-

Wij kunnen het heugelijke nieuws met u delen dat de

spoten. Dit heeft helaas tot gevolg dat onkruid langer

afdeling Welstand van de Gemeente Den Haag zijn

blijft staan en dat het, nadat het is verwijderd met alter-

goedkeuring heeft verleend. Dat wil zeggen dat wij ho-

natieve middelen als hete stoom en schoffel, toch snel-

pen binnen de komende weken de voorlopige vergun-

ler terug groeit. Er is voor onze medewerkers bijna niet

ningen te mogen ontvangen.

Wegens het Europese verbod op het gebruik van che-

tegenop te werken. Wij zouden de nabestaanden dan
ook zeer erkentelijk zijn wanneer zij bij een bezoek aan
een graf, af en toe zelf wat onkruid zouden wieden.
Om onkruidgroei te voorkomen is Sedum geplant op de
algemene grond op St. Barbara, waar zich geen graven
bevinden.
Op St. Petrus Banden is dit jaar besloten de lindebomen
later te snoeien om zo de natuur de ruimte te geven, met
prachtig weelderig groen als resultaat.
Het goede nieuws is dat met het verbod op chemische
middelen de natuur op onze begraafplaatsen, en met
name de biodiversiteit, tot bloei komt. Planten en bloemen worden meer bezocht door prachtige vlinders en bijen, hommels en andere insecten. Ook de merels, eksters,
mussen, vinkjes, Vlaamse gaaien e.d. lopen minder risico
dat zij zullen worden vergiftigd door het eten van de insecten die zijn aangetast door bestrijdingsmiddelen.
Op St. Barbara bevinden zich sinds enkele jaren nestkastjes voor de mussen die daar graag verblijven en ook links
achter op de begraafplaats zijn nestkastjes geplaatst voor
koolmezen om hun jongen groot te brengen.
Inmiddels een bekend probleem is de Buxusmot die de
hagen rondom graven allesverwoestend overneemt. Zelfs
bestrijdingsmiddelen zouden niet kunnen voorkomen dat
de buxus onherstelbaar wordt aangetast. De dorre hagen, verspreidt over de begraafplaatsen, zijn een troosteloos gezicht en worden daarom gefaseerd verwijderd.
De rechthebbende van een graf wordt hier van te voren
schriftelijk van in kennis gesteld en in dezelfde brief zal
een alternatieve beplanting worden voorgesteld die via de
begraafplaats kan worden geplaatst.
Het betreft de Euonymus (Green Spire). De kosten bedragen € 7,50 per plant inclusief zwarte grond en plaatsing.

Voor meer inhoudelijke informatie over de organisatie verwijzen wij naar onze website:
www.begraafplaatsdenhaag.nl
Voor arbeidsvoorwaarden en salariëring volgen wij de cao
voor de uitvaartbranche.
Sollicitaties of vragen kunt u richten aan:
Astrid Oranje
Kerkhoflaan 10

Begraafplaatsmedewerkers
gezocht m/v

2585 JB Den Haag
of via a.g.oranje@paxrkb.nl.

St. R.K. Begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage beheert twee
begraafplaatsen, St. Petrusbanden in de Archipelbuurt

Met onderstaande link krijg je een filmpje te zien die een

en St. Barbara in de Binckhorst. De organisatie is volop in

indruk geeft van de grafwerkzaamheden op onze be-

beweging en wij zijn op zoek naar medewerkers die ons

graafplaatsen:

hierbij gaan ondersteunen.

www.youtube.com/watch?v=s_o_8XLV7U8

Wij zijn dringend op zoek naar twee begraafplaatsmedewerkers die zich zullen bezighouden met:

Leuke tip

• hovenierswerkzaamheden

Frank van der Valk blikt terug op 39

• grafwerkzaamheden

jaar dat hij eigenaar was van kof-

• het uitvoeren/ begeleiden van uitvaarten en toekomstige

fietent “de Prinsevink”. 39 verhalen

werkzaamheden in het crematorium, bij de rouwkamer

over lieve, gekke en brutale klanten.

zoals het begeleiden van rouwkamerbezoeken.
Het boekje is bij ons op het kantoor
te koop voor slechts € 15,-

Voor deze functie gelden ook weekend- en avonddiensten.

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder. Als u zeker wilt weten dat onze medewerkers tijd voor u hebben, dan kunt u telefonisch een
afspraak maken.

Adreswijzigingen doorgeven!
Met klem vragen wij u, als u gaat verhuizen, dit aan ons door te geven.

St. Petrus Banden

St. Barbara

Kerkhoflaan 10 • 2585 JB Den Haag

St Barbaraweg 6 • 2516 BT Den Haag

070 - 350 37 18

070 - 350 37 18

info@paxrkb.nl

info@paxrkb.nl

www.begraafplaatsdenhaag.nl

www.begraafplaatsdenhaag.nl

Facebook

Facebook

www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

Openingstijden

Openingstijden

Maandag t/m zondag 09:00 uur tot 16:30 uur

Maandag t/m zondag 09:00 uur tot 16:30 uur

www.begraafplaatsdenhaag.nl

