
Beste lezer/lezeres,
Een stuk eerder dan u van ons gewend bent hierbij 

ons nieuwe Paxbericht 2021-2022.  Wellicht tegen 

beter weten in, nodigen wij u graag uit voor twee 

evenementen. 

Mijn hoop is gevestigd op een Engeltje op mijn rechter

en een Engeltje op mijn linker schouder. Het eerste 

Engeltje zodat onze viering ‘100 jaar St. Barbara’ op 

zondag 5 september a.s., in de Jacobus de Meerdere Kerk 

in de Parkstraat door kan gaan. En het tweede Engeltje 

voor onze jaarlijkse Allerzielen viering van 2 november a.s. 

op onze beide begraafplaatsen, aanvang 16:00 uur. 

We zijn met vele mooie projecten bezig, al duren ze 

allemaal langer door de Corona pandemie en daaruit 

voortvloeiend grondstoffen tekort. Maar echt, het 

crematorium wordt gebouwd, de Pastorkelder op St. 

Petrus banden wordt gerenoveerd en het beeld ‘Moed’ 

voor op de zuil in de kapel ook op St. Petrus banden 

wordt vervaardigd. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

 St. Barbara in bloei. 
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Vanzelfsprekend zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden 

aan de telefoon, per mail en sinds kort ook weer op kantoor. 

Hartelijk groet en tot ziens op één van onze mooie en 

bijzondere begraafplaatsen. 

Astrid Oranje, directeur.

zo’n dag 
van het bijltje 
de handdoek 
de beren 
de ring 
de weg 
de pakken 
een vooral erbij neer tijd voor de kerk 
en de kogel 
het hok 
en de knuppel 
de moed 
uit de schoenen 
vlug de stoute maar weer

Gedicht van Merel Morre



Allerzielen 2021
Op dinsdag 2 november 2021 wordt op de 

begraafplaats St. Barbara en St. Petrus 

Banden de traditie voortgezet met de viering 

van Allerzielen in het licht. Dit alles kan 

plaatsvinden als de corona maatregelen het 

toestaan.

Om 16.00 uur zal in de kapel met een tent 

uitbouw op onze beide locaties de dienst 

beginnen. We adviseren u warme kleding te 

dragen.

Als vanouds zullen de fakkels en vuurkorven 

op beide locaties weer sfeervol verlicht zijn. 

Tijdens de mis en tot 20:00 uur zullen de namen 

van 2020 en 2021 worden geprojecteerd via het 

scherm. Na de mis kunt u bij de ingang, mits u 

zich heeft aangemeld, een aansteker en fakkel 

ophalen om bij uw graf te plaatsen.

Zegening inclusief plaatsing fakkel kan alleen 

plaatsvinden als u dit vooraf heeft aangemeld 

bij de administratie, onder vermelding van 

het grafnummer. U kunt zich telefonisch 070 

3503718 of via de mail allerzielen@paxrkb.nl 

aanmelden.

Gedurende de avond bent u welkom in de 

koffiekamer voor een kopje koffie of thee met 

iets lekkers. Een plantenbakje is vanaf een week 

voor 2 november te koop op de begraafplaats 

ad € 15,-. Alleen contante betaling is mogelijk.

De mis op de St. Barbara zal worden voorgegaan

door pastoor Dolf Langerhuizen en de mis op de 

St. Petrus Banden door Pastor Ad van der Helm.

Invitatie
Het bestuur van de Stichting R.K. 

begraafplaatsen te ‘s-Gravenhage heeft 

de eer om U uit te nodigen op zondag 

5 september a.s. voor het bijwonen van 

de speciale Hoogmis in de Sint Jacobus 

de Meerdere Kerk te Den Haag, ter 

gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

begraafplaats St. Barbara.

We starten de lustrumactiviteiten met 

deze bijzondere Requiemmis die wordt 

voorgegaan door de Bisschop van 

Rotterdam, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende en 

Pastor Ad van der Helm.

De dienst wordt ondersteund door het 

Capella Sancti Jacobi koor onder leiding van 

Jos Laus met medewerking van sopraan 

Miranda van Kralingen.

De unieke gelijktijdigheid van het 

honderdjarig bestaan van St. Barbara en de 

bouw van het langverwachte crematorium 

maakt het voor ons extra bijzonder. De 

eerste steen zal tijdens de mis worden 

gezegend.

Wij dragen deze mis op aan de 

coronaslachtoffers en allen die hebben 

geleden door de pandemie. U, als 

gewaardeerde relatie, laten wij graag 

delen in deze speciale gelegenheid. 

Gelieve uiterlijk tien minuten voor aanvang 

aanwezig te zijn.

Locatie: 

Sint Jacobus de Meerdere Kerk

Parkstraat 65 A, 2514 JE  Den Haag

Datum: 5 september 2021

Aanvang: 11:00 uur

Vanwege de coronamaatregelen gaarne r.s.v.p. met 
uw e-mail adres voor 15 augustus aanstaande aan 
lustrum@paxrkb.nl. Deze uitnodiging is geldig voor 
maximaal 2 personen, de namen a.u.b. volledig 
vermelden. Vanwege het beperkt aantal plaatsen geldt 
volgorde van aanmelding. Indien er nog onverhoopt 
wijzigingen volgen van het Kabinet zullen wij U via uw 
e-mail adres nader op de hoogte stellen.

 De oude kapel op St. Barbara uit 1920.

 De nieuwe kapel op St. Barbara uit 2002.
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Weetjes
• In het Atrium van het stadhuis Den Haag zal van 2 tot 

   en met 13 oktober een tentoonstelling over 100 jaar

   St. Barbara zijn te bewonderen.

• Aan het jubileumboek wordt hard gewerkt door de

   vormgever.

• Het blok Carrara marmer uit Italië is gearriveerd. Er 

   wordt door kunstenaar Badriah hard gewerkt aan het 

   uithakken van het beeld Moed. We hebben veel geld 

   opgehaald maar missen nog € 8.500.

 

• Met de renovatie van de Pastorkelder op St. Petrus 

   Banden zijn we in fase 3 aanbeland. We gaan daar veel 

   aandacht aan geven als het klaar is.

• De medewerkers van St. Barbara vragen u met klem de 

   potjes en spulletjes achter de graven op te ruimen. 

   Voor 2 november a.s. zullen zij anders zelf gaan

   opruimen. Vrijwilligers zijn meer dan welkom.

• Vrijwilligers die graag een dagje onkruid willen schof-

   felen zijn meer dan welkom op St. Petrus Banden. Onze 

   voorman Michel is gestopt met gif spuiten, wat de biodi-

   versiteit op de begraafplaats ten goede komt. Als gevolg

   daarvan is er meer onkruid en dus alle hulp welkom.

 • Mocht een graf verzakt zijn, dan kunt u contact

   opnemen met ons, wij hogen dat kosteloos voor u op.

• Onze collega’s van de buitendienst kunnen voor nieuw 

   grind/kiezels zorgen. Ook lakken zij letters op de

   gedenkstenen, tegen geringe kosten.

• “De Haagse Gedenkplaats” St. Barbara. Op twee statige

   granieten zuilen kan een gedenkplaatje (geel of groen)

   worden aangebracht met een persoonlijke inscriptie. 

   Diegene hoeft niet bij ons begraven te zijn. De kosten 

   voor tien jaar bedragen € 165,- inclusief het plaatje.

Nieuwe kandelaars kapel
St. Barbara 
Dit jaar hebben wij meerdere antieke attributen in 

ontvangst mogen nemen, afkomstig uit de inboedel 

van een kerk die gesloten is. Wij zijn dankbaar en blij 

dat deze bijzondere gebruiksvoorwerpen op onze 

begraafplaatsen een nieuw leven krijgen. 

Twee schitterende, ronde kandelaars sieren sinds kort 

de kapel van begraafplaats St. Barbara. Vele poetsuren 

zijn hieraan vooraf gegaan om dit resultaat te bereiken. 

Voor deze werkzaamheden hebben wij dankbaar 

gebruik gemaakt van het aanbod van de gebroeders 

V.d. Bol, van Elektrotechnisch Bureau H.J. v.d. Bol, 

normaal gesproken onze trouwe leveranciers van 

lampen ed.

Geheel op eigen verzoek hebben de broers, die wij met 

een knipoog de bijnaam Bol.com hebben gegeven, 

de poetsklus vrijwillig op zich genomen en na een 

paar weken stonden de kandelaars als nieuw op 

kantoor. Met liefde, tijd en aandacht hebben zij iedere 

millimeter gepoetst en zelfs het koperen beslag in de 

vorm van roodkoperen kruisjes zijn per stuk verwijderd 

en teruggeplaatst om er onder te kunnen poetsen. 

In totaal kunnen 24 devotiekaarsen (per stuk € 0,50)

in de kandelaars worden geplaatst. Een extra 

mogelijkheid om een dienst of herdenking in de kapel 

sfeervol te verlichten. 

Danny Dumaij
Ik heb gewerkt als 

vrachtwagenchauf-

feur. Nu werk ik op de 

begraafplaats St.

Petrus banden met 

een leuke groep col-

lega’s en ik heb het 

prima naar mijn zin.

Even voorstellen
Graag stellen wij u voor aan onze nieuwe medewerkers:

Joost Pothuis
Vanuit de 

gehandicapte zorg  

een nieuwe uitdaging 

als Financieel- & 

Operationeel 

Medewerker. Werken 

in een  klein team, 

uitdagingen zoals 

automatisering en 

de  bouw van het 

crematorium spreken 

mij erg aan.

Deborah
Sinds mei ben ik 

toegevoegd aan het 

team op de Barbara. 

Het werk vind ik 

mooi, uniek en zeer 

waardevol.

In mijn vrije tijd ga ik 

graag hiken met mijn 

twee hondjes.

Jeanine Groot
Ik heb de mogelijkheid 

gekregen om mijn 

steentje bij te dragen 

aan deze bijzondere

plek. In augustus 

studeer ik af aan de 

studie Literatuur-

wetenschappen en in 

februari zal ik de ver-

volgmaster Culturele 

Analyse gaan volgen. 

Ondertussen leer ik 

hier steeds meer over 

de uitvaartbranche en 

alles dat hierbij komt 

kijken en daar heb ik 

veel plezier in!

Tijani Tahboun 
Ik heb sinds 2005 bij 

St. Joris en de Dreack 

gewerkt en oktober 

2020 ben ik werkzaam 

bij begraafplaats met 

leuk en gezellige 

team.

Stefan van 
Oosten
Hiervoor heb ik 

gewerkt in de haven 

van Rotterdam. Nu 

ben ik werkzaam op 

begraafplaats

St. Barbara en heb het 

onwijs naar mijn zin 

en doe mijn werk met 

plezier.

4 5

Jolyn
Ik ben 29 jaar en werk 

sinds mei 2019 op de 

St. Petrus Banden. 

Ik heb het echt naar 

mijn zin, we zijn een 

leuk team. Ben wel als 

enigste dame in de 

buitenploeg vind dat 

wel leuk.

Hiervoor heb ik in de 

horeca gewerkt.



De huismussen van St. Barbara
Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan in de Binckhorst 

moesten de woningen aan de Vestaweg gesloopt 

worden. Onder de dakpannen van de woningen woonden 

ten minste zes paar huismussen.

Stichting R.K. Begraafplaatsen gaf toestemming om 

vervangende nestplaatsen op te hangen aan één van 

de gebouwen op de begraafplaats. Uit mededelingen 

van de medewerkers van de begraafplaats bleek dat de 

huismussen de begraafplaats niet regelmatig bezochten. 

Het was dus twijfelachtig of de huismussen zich hier 

zouden vestigen.

In mei 2015 is er met het verplaatsen van voederpalen 

voor gezorgd dat de huismussen de begraafplaats 

gingen bezoeken zodat ze alvast de nieuw aangebrachte 

nestplaatsen konden ontdekken.

Medio augustus 2015 zijn de woningen gesloopt en sinds 

die tijd maken de huismussen gebruik van de prachtige 

taxussen op de begraafplaats als veilige kwetter en 

slaapplaats. Als tegenprestatie verrijken zij met hun 

kwetterende gezang de begraafplaats.

De nieuwe nestkasten zijn door kool- en pimpelmezen in 

gebruik genomen. De huismussen hebben de nestkasten 

wel bezocht maar broeden voornamelijk op geschikte 

plekjes op het dak. De nestkastjes bieden meer ruimte 

als broedplaats maar de huismussen verkiezen, tot op dit 

moment, nog de plekjes op het dak.

De kleine kolonie heeft het net zoals zoveel andere kleine 

huismuskolonies moeilijk zich te handhaven. Vooral de 

natuurlijke verarming door steeds minder inheemse 

beplanting, die voor de juiste insecten zorgen, en de 

toenemende predatiedruk van sperwers maken het 

moeilijk om zich te handhaven.

Omdat deze kolonie een belangrijke verbinding vormt 

met de huismussen in Laak, Voorburg noordoost

en Voorburg zuidoost, is het belangrijk dat

deze populatie in stand wordt gehouden.

De Haagse Vogelbescherming heeft bij de

nestplaatsen dan ook een voedersilo

geïnstalleerd die jaarrond  gevuld wordt

met onkruidzaden om de huismussen te

ondersteunen.

Afscheidsdienst overdag en
Chapelle Ardente in de avond
Chapelle Ardente oftewel kapel in het licht, voor 

een sfeervol en intiem afscheid of herdenking in de 

avonduren. De kapel en/of de koffiekamer/condoleance 

ruimte kunnen worden geboekt, ook als elders de 

crematie of begrafenis plaatsvindt.

Rouwkamer en 24 uurs
rouwkamer St. Barbara
Naast een koeling hebben wij ook een 24 uurs 

rouwkamer, daar kunt u komen en gaan wanneer u wilt. 

U krijgt een aparte sleutel en bepaalt zelf wie toegang 

krijgt. Er is een pantry waar u een kopje koffie of thee 

kunt maken of een drankje uit de koelkast kunt pakken.

Deze ruimte is ingericht voor de naaste familie en  in 

verband met brandveiligheid niet geschikt voor grote 

gezelschappen. Eventueel kunt u de kleine condoleance 

ruimte erbij huren. Kosten hiervan zijn op aanvraag.

Tevens onderzoeken wij momenteel of een koeling op

St. Petrus Banden mogelijk gemaakt kan worden. Tot die

   tijd is het natuurlijk mogelijk om ook van de koeling op

       St Barbara gebruik te maken.

                 Digitale nieuwsbrief
                             Vanaf begin volgend jaar zal een digitale

                                     nieuwsbrief worden verstuurd. U kunt

                                               zich hiervoor aanmelden via 

                                                           e-mail: j.groot@paxrkb.nl
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1 | Gemma Galvani   1878-1903 Patrones apothekers en drogisten.

2 | Vincentius a Paulo   1581-1660 Patroon van Liefdadigheid.

3 | Bonaventura     SolI Deo Honor et GlorIa. Alleen aan God komt eer en glorie toe.

       Patroon van de Franciscanen. Theologen, zijdefabrikanten,

       sjouwers en kinderen.

4 | Gerardus Majella   1726-1755 Patroon van kleermakers, moeders en zwangere vrouwen.

5 | Pierre-Julien Eymard  1811-1868 Stichter, Congregatie v.h. Allerheiligst SacrAment, Dienaressen  

       van Heilig SacrAment.

6 | Rosa de Lima ‘De bloem van Lima’ 1586-1617 Patrones van bloemisten, rozenkwekers en tuinlieden.

Schilderbeurt en 6 nieuwe bewoners
in kapel St. Petrus Banden
Onze monumentale kapel op St. Petrus Banden is geverfd en nog knusser en warmer geworden door het toepassen 

van geeltinten op de steunpilaren en op de muren helemaal achterin de nis van de kapel. We hadden de twee

prach tige grote kandelaars al laten restaureren en er zijn zes nieuwe bewoners (beelden) geplaatst, dus na het 

opnieuw schilde ren is de kapel weer helemaal af. Kom gerust een kijkje nemen, het is beslist de moeite waard. U bent 

van harte welkom.



www.begraafplaatsdenhaag.nl

St. Petrus Banden
Kerkhoflaan 10 • 2585 JB Den Haag

070 - 350 37 18

info@paxrkb.nl

www.begraafplaatsdenhaag.nl

Facebook

www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

Openingstijden

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

St. Barbara
St. Barbaraweg 6 • 2516 BT Den Haag

070 - 350 37 18

info@paxrkb.nl

www.begraafplaatsdenhaag.nl

Facebook

www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag.nl

Openingstijden

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

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. 

BE KIND EVEN
ON YOUR BAD DAYS

Wandelroutes St. Petrus Banden en
St. Barbara
De wandelroutes langs bijzondere graven en 

monumenten hebben wij met zorg voor u samengesteld.

Hierbij hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van 

verhalen en informatie die nabestaanden met ons 

hebben gedeeld.

U kunt deze routes lopen wanneer het u uitkomt. De 

boekjes vindt u in de bidkapel op de St. Barbara en in het 

kaarsenkastje bij kantoor op St. Petrus Banden. Natuurlijk 

sturen wij u ook graag een exemplaar toe, per post of 

digitaal.

Niet te redden...
Inmiddels een bekend probleem is de Buxusmot die de 

hagen rondom graven allesverwoestend overneemt. 

Zelfs bestrijdingsmiddelen kunnen niet voorkomen dat 

de buxus onherstelbaar wordt aangetast. De dorre hagen, 

verspreidt over de begraafplaatsen, zijn een troosteloos 

gezicht en worden daarom gefaseerd verwijderd.

Alternatief is de Euonymus (Green Spire). De kosten 

bedragen € 7,50 per plant inclusief zwarte grond en 

plaatsing.

 Voor                                           Na


