
 
 

 
 

Melding van een uitvaart 

Een uitvaart dient, bij voorkeur door de uitvaartondernemer,  gemeld te worden 

bij het secretariaat van de parochie: 

Pastoor Ohllaan 36 

3451 CC Vleuten 

T: 030 - 677 45 71 

E: pastoraalcentrum@lichtvanchristus.nl 

 

Vleuten 
Achter de Willibrordkerk aan de Pastoor Ohllaan 34 ligt het kerkhof van Vleuten.  

Het kerkhof van Vleuten wordt beheerd door:  

Nico de Rijk 

T: 030 - 677 15 09  of  06-57333507 

E: kerkhofvleuten@lichtvanchristus.nl 
 

Mortuarium Vleuten 
Het Mortuarium Pastoor Ohllaan 34b ligt achter de Willibrordkerk 

aan De Paddenaar. 

Het Mortuarium wordt beheerd door: 

 Jeanette Tersteeg-Spithoven 

 T: 06 – 48 61 00 17 

 E: mortuarium@lichtvanchristus.nl 

 

De Meern 
Naast de kerk van O.L.V. ten Hemelopneming (Mariakerk) aan de  

Pastoor Boelenslaan 11 ligt het kerkhof van De Meern. 

De administratie van het kerkhof in De Meern wordt beheerd door: 

Kim Hugen 

T: 030 – 677 45 71    

E: kerkhofdemeern@lichtvanchristus.nl 

 

Mortuarium en 

kerkhoven  
Informatie over het Mortuarium en de kerkhoven in Vleuten en De Meern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen parochianen van de parochie Licht van Christus kunnen hier een laatste 

rustplaats vinden. Onder bepaalde voorwaarden staat het kerkhof open voor oud-

parochianen.  



 
 

 
 

Soorten graven 

De parochie kent verschillende soorten graven. 

 

Familiegraf 

Twee overledenen kunnen hier een laatste rustplaats vinden. De rechthebbende 

bepaalt, rekening houdend met het reglement, wie in het familiegraf worden 

begraven. Het gebruiksrecht wordt verleend voor de duur van twintig jaar met 

het recht op verlenging, steeds voor de duur van tien jaar. 

 

Algemeen graf 

Twee of drie overledenen kunnen hier een laatste rustplaats vinden. De 

beheerder van de begraafplaats bepaalt wie in één algemeen graf worden 

begraven. Dat behoeven dus geen familieleden te zijn. Het gebruiksrecht wordt 

verleend voor de duur van tien jaar en kan niet worden verlengd. 

 

Kindergraf 

Voor een kind tot twaalf jaar. Het gebruiksrecht wordt verleend voor de periode 

dat de ouders van het kind nog leven. 

 

Urnengraf 

In het columbarium en de urnenhof zijn plaatsen bestemd voor de asbus of urn 

van één of twee overledenen. Te plaatsen in een afgesloten ruimte of vast 

verbonden aan de plaats van bijzetting. Het gebruiksrecht wordt verleend voor de 

duur van twintig jaar, met recht op verlenging, steeds voor tien jaar. 

  

Reserveren 
Vooraf reserveren van een grafruimte is niet mogelijk. 

Grafmonumenten 

Voor plaatsing en wijziging van monumenten is de toestemming van het 

parochiebestuur vereist. Voor grafmonumenten gelden voorschriften  voor de 

vorm, de maat, de op- schriften  en verdere versiering van het monument. Deze 

voorschriften staan in een bijlage van het begraafplaatsreglement. De ruimte voor 

een urn in het columbarium wordt afgesloten met een standaard natuurstenen 

plaat geleverd door de begraafplaats. Voor de urnenhof wordt in De Meern een 

standaard gedenkplaat beschikbaar gesteld. In Vleuten besteld men zelf het 

monument voor de urnenplaats binnen de geldende voorschriften. 

Reglement kerkhoven 

Het begraafplaatsreglement is in te zien op de website van de parochie: 

www.lichtvanchristus.nl /zorg/kerkhoven en aldaar te downloaden en wordt op 

aanvraag toegezonden. 

Grafonderhoud 

Het onderhoud van graven en grafmonumenten behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Indien nabestaanden het graf 

onvoldoende onderhouden voorziet het begraafplaats reglement in 

bevoegdheden van de beheerder hieraan een einde te maken. Het algemeen 

onderhoud van de begraafplaats is de verantwoordelijkheid van de beheerder. 

Verwelkte bloemen op een graf, waar juist iemand is begraven, worden 

uitsluitend door de rechthebbende verwijderd. 

Mortuarium 

Het mortuarium bij de Willibrordkerk in Vleuten biedt nabestaanden de 

gelegenheid om in alle rust afscheid te nemen van een dierbare overledene. Er 

zijn twee lichte en sfeervolle rouwkamers in het mortuarium. Het gebruik van het 

mortuarium staat open voor iedereen ongeacht welke religie men heeft. 


