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allerzielenviering
Op maandag 2 november gedenken wij 
de overledenen tijdens “Allerzielen in het 
Licht” op begraafplaatsen St. Barbara en St. 
Petrus Banden. Om 16:00 start de eucha-
ristieviering op beide locaties. Tijdens deze 
dienst worden de namen voorgelezen van 
de overledenen die bij de Stichting zijn 
begraven tussen 2 november 2014 en 1 
november 2015. De priester zal na de dienst 
de begraafplaatsen zegenen. Tevens zullen 
de begraafplaatsen worden verlicht met 
vuurkorven en fakkels. U kunt zich opgeven 
voor het plaatsen van een kaars bij een 
graf naar keuze. Aanmelden graag voor 29 
oktober aanstaande via info@paxrkb.nl of 
telefonisch: #070-3503718. Beide begraaf-
plaatsen zijn 2 november tot 20:00 geopend.

Bloemen met allerzielen
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met 
Allerzielen het graf te bezoeken, dan bieden 
wij u aan om op 2 november bolchrysanten 
te plaatsen op het graf naar uw keuze. 
• St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10: één 

bolchrysant in een rieten mand op het 
graf naar uw keuze à € 15,-.  

• St. Barbara, St. Barbaraweg 6: twee 
bolchrysanten op het graf naar uw 
keuze à 25,-.

Dit voeren wij graag voor u uit, als u vóór 
29 oktober 2015 € 15,- (Kerkhoflaan) of € 
25,- (St. Barbaraweg) overmaakt op onze 
bankrekening NL66INGB0000173141 t.n.v. 
Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s Graven-
hage o.v.v. het grafnummer. 

Open Monumentendag 2015 was 
een succes
Tevreden kijken wij terug op een geslaagde 
Open Monumentendag. Begraafplaats St. 
Petrus Banden werd goed bezocht met het 
mooie weer. Bezoekers waren aangenaam 
verrast door de aangeboden wandelroute.  

Nieuws over St. petrus Banden
Buitenmuur
Het project - waarbij de muur rondom 
begraafplaats St. Petrus Banden is gestabi-

liseerd - is afgerond. Stichting R.K. Begraaf-
plaatsen en Stichting Monumentenzorg 
zijn zeer tevreden over het verloop en het 
eindresultaat van de werkzaamheden aan 
de fundering. In de volgende fases komen 
o.a. restauratie, voegwerk en de ijzeren 
opbouw aan bod. 

Start bouw elektronisch hek 
St. Petrus Banden beschikt, in tegenstelling 
tot St. Barbara, niet over een entreehek dat 
elektronisch sluit. Komende periode wordt 
dit project gerealiseerd. Het vernieuwde 
hek zorgt ervoor dat bezoekers met een 
druk op de knop de begraafplaats zelf 
kunnen verlaten, mochten zij zich na 16:00 
nog bevinden op St. Petrus Banden. 

Devotiekaarsen
Steekt u met regelmaat een kaarsje aan in 
de kapel om stil te staan bij degene(n) die 
u verloren heeft? Dan heeft u vast onze 
nieuwe devotiekaarsen opgemerkt. Op de 
kaarsen ziet u het mooie glas in lood van de 
kapel op St. Petrus Banden.

Beste lezer, 

Het belangrijkste nieuws van afgelopen jaar ontvangt u in dit jaarlijkse Paxbericht. Voor de 23e keer sturen wij u deze update. Veel 
leesplezier en schroom vooral niet contact op te nemen met ons als u naar aanleiding hiervan vragen heeft. 

Hartelijke groet,

Directie & bestuur
Stichting R.K. Begraafplaatsen te ‘s Gravenhage



Filosofie workshop 30 oktober 2015
U bent bij deze uitgenodigd op vrijdagavond 30 oktober. Stichting R.K. 
Begraafplaatsen organiseert de workshop Filosofie & Herinnering op 
de Haagse begraafplaats St. Petrus Banden. De workshop wordt bege-
leid door Loek van Rooij, afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. 

“Herinneringen spelen een belangrijke rol in ons leven. 
Herinneringen aan belangrijke momenten, aan dierbaren; zij geven 

vorm aan onze identiteit. Tegelijkertijd zijn wij zelf ook een herinnering, 
van iemand anders en willen wij dat ook graag zijn.”

• Vrijdag 30 oktober | 18:00 - 20:00
• Inclusief broodje / drankje
• Duur: 1,5 uur (2x 45 min.)
• Graag van te voren gratis aanmelden via projecten@paxrkb.nl  

of via #070-3503718
• Begraafplaats St. Petrus Banden, Kerkhoflaan 10, Den Haag

Nieuws over St. Barbara
Ontwikkelingen Rotterdamsebaan 
De aanleg van de Rotterdamsebaan op de Binckhorst is in volle gang. 
Begraafplaats St. Barbara ligt te midden van dit tot 2019 durende pro-
ject. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Toch is enige overlast 
onvermijdelijk. Met de aannemer die de werkzaamheden begeleidt 
direct rondom de begraafplaats, hebben wij goede afspraken gemaakt 
omtrent het stilleggen c.q. respectvol te werk gaan tijdens toekom-
stige uitvaarten. Als u een bezoek naar St. Barbara plant, raden wij 
u aan om op voorhand de laatste ontwikkelingen te bekijken via de 
gemeentelijke website: www.rotterdamsebaan.nl.

Verbouwing condoleancekamer
In 2016 ondergaan de personeelskantine, de condoleance - en de rouw-
kamer op St. Barbara een metamorfose. Een grootse verbouwing van 
iets minder dan een jaar zal leiden tot stijlvolle, frisse ruimtes. Uiteraard 
doen wij er alles aan om overlast te beperken tot een minimum. Blijft u 
op de hoogte via www.begraafplaatsdenhaag.nl.

Stadstour Bicken & Bincken
Begraafplaats St. Barbara is sinds 2015 onderdeel van de steeds 
populairder wordende stadstour Bicken & Bincken. Professionele 
gidsen nemen  nieuwsgierige groepen wandelaars mee op pad door 
de Binckhorst. Deze Haagse, industriële wijk is enorm in ontwik-
keling. Deze tour is een combinatie van verrassende plekken op de 
Binckhorst en lokale hapjes en drankjes onderweg.     

Online nieuws
Nieuwe website 
In juni 2015 is de nieuwe website www.begraafplaatsdenhaag.nl 
gelanceerd, gecreëerd door webbureau Ontwerpwerk. De nieu-
we site is gevuld met nieuwe teksten en veel prachtige foto’s van 
beide begraafplaatsen, gemaakt door Frank Jansen. U vindt er o.a. 
sfeerimpressies, het laatste nieuws en bijzondere wandelroutes die 
u zelfstandig kan bewandelen. 

Sociale media
Sinds begin 2015 zijn wij actief op verschillende sociale media 
kanalen. Dagelijks posten wij een bericht op Facebook en Twitter, 

om zo de mogelijkheid te bieden om op laagdrempelige wijze de be-
graafplaatsen te volgen. Op Pinterest en Instagram vindt u ons ook, 
voornamelijk met passend beeldmateriaal. 
www.facebook.com/begraafplaatsdenhaag
www.twitter.com/begraafplaatsDH 
www.instagram.com/graveyardsthehague 
www.pinterest.com/begraafplaatsen 

Digitale nieuwsbrief
Eens per kwartaal verzendt de Stichting een digitale nieuwsbrief. 
Hierin leest u het laatste nieuws en de laatste updates over lopende 
zaken op beide begraafplaatsen. Wilt u zich aanmelden? Dat kan via 
de websites, onderaan de pagina’s: www.begraafplaatsstbarbara.nl 
of www.begraafplaatsstpetrusbanden.nl. 

Overig nieuws
Bestuurswisseling
Gedurende 2014 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. 
De zeer gewaardeerde ex-voorzitter mr. L. van Dijk is afgetreden als 
bestuurslid na 14 jaar betrokkenheid. Ir. L. Smits van Oyen is toege-
treden als enthousiast, nieuw bestuurslid. 

Week van de Begraafplaats
Voor de tweede maal heeft “De Week van de Begraafplaats” plaats-
gevonden in de eerste week van juni. Begraafplaatsen St. Barbara 
en St. Petrus Banden hebben deelgenomen aan dit landelijke initia-
tief om begraafplaatsen laagdrempeliger te maken. Naast prachtige 
live optredens van Casuquo Vocaal sprak Ingrid Rering, bekend 
van KRO de Wandeling, over het verlies van haar dochter tijdens 
de tsunami. Ook kon u deelnemen aan een schilderworkshop o.b.v. 
Carel Steijn. Ondanks de zeer wisselende weersomstandigheden 
zijn de activiteiten vol enthousiasme ontvangen. Volgend jaar is de 
Week van de Begraafplaats van 28 mei t/m 5 juni; uiteraard bent u 
(weer) van harte welkom. 

De openingstijden
• St. Petrus Banden | Kerkhoflaan 10 

Maandag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 
Zondag van 12.00 - 16.00 uur

• St. Barbara | St. Barbaraweg 6 
Maandag t/m zondag van 10.00 - 16.00 uur

Jaarlijks verplichte onderhoudskosten
Wat houden de verplichte onderhoudskosten in? Naast het 
jaarlijks schoonspuiten van monumenten en behandelingen met 
algenverwijderaar, wordt uw bijdrage besteed aan het onderhoud 
van het terrein en de gebouwen. Hieronder valt ook snoeiwerk, 
bijhouden van schelppaden, bladeren harken en onkruidbestrij-
ding. Gebruik van toiletten  en watervoorziening op het terrein 
vallen hier ook onder. 

adreswijzigingen doorgeven
De Stichting verzoekt u met klem adreswijzigingen door te geven 
aan de administratie via info@paxrkb.nl | # 070-3503718. Ook in 
geval van overlijden van de rechthebbende verzoeken wij u om dit 
aan ons door te geven.  

Stichting R.K. Begraafplaatsen

heeft u vragen? 
Wij helpen u graag verder met uw vragen. Telefonisch en per mail zijn wij tijdens kantooruren goed bereikbaar 
(behalve tijdens de dagelijkse lunchpauze van 12:30-13:30). Wilt u zeker weten dat onze medewerkers tijd voor u 
hebben? Heeft u verschillende vragen te stellen? Wij geven er de voorkeur aan dat u een afspraak met één van onze 
medewerkers maakt. 

Stichting R.K. Begraafplaatsen te ’s Gravenhage | Kerkhoflaan 10 | 2585JB | Den Haag | #070-3503718
www.begraafplaatsdenhaag.nl | info@paxrkb.nl


