Tilburg, 2 juli 2020
Beste Rechthebbende,
Zoals u wellicht gezien zult hebben is de eerste fase van de werkzaamheden op het kerkhof
aan de Gershwinstraat al een tijdje afgerond. Alle grafmonumenten, die verwijderd konden
worden, zijn weggehaald en het terrein is voor een groot deel geëgaliseerd. Het andere deel
gebeurt zodra de coniferen en andere bomen gekapt mogen worden.
Vanwege de droogte is het inzaaien indertijd uitgesteld. Na wat regen is ongeveer twee
weken geleden het eerste deel, vanuit de ingang gezien het linkerdeel tot aan de absoute
plaats en het eerste deel van de velden E en F, ingezaaid. Het tweede deel, vanaf de
absoute plaats links tot de Calvarieberg en de velden A, B, C en D worden in de loop van
volgende week ingezaaid. Op dit deel staat al wel veel 1-jarig onkruid. Dit zal, voordat het
ingezaaid wordt, machinaal weggehaald worden. Deze machine kan echter niet dicht bij de
nog aanwezige monumenten komen. Daar moet het met de hand gebeuren. Vrijwilligers zijn
daar nu mee bezig, maar wij willen u vragen als u deze week/dit weekend nog op het
kerkhof komt dit ook zelf te doen. Het is vooral van belang dat het onkruid direct naast de
monumenten wordt verwijderd om een optimaal resultaat te verkrijgen. Als eenieder één of
enkele graven voor zijn/haar rekening neemt is de vrijwilligersgroep u heel dankbaar.

Over vrijwilligers gesproken: De groep vrijwilligers is klein en kan wel wat hulp

gebruiken. Heeft u zin om zo nu en dan een handje te helpen meldt u dan aan
bij begraafplaatsgershwin@parochiepeerkedonders.nl voor de begraafplaats Gershwinstraat
of bij begraafplaatsloven@parochiepeerkedonders.nl voor begraafplaats Lovensestraat.

Let op: Probeer zo weinig mogelijk op de reeds ingezaaide delen te lopen. Hiervoor onze
dank.

De volgende fase is het kappen van diverse bomen en coniferen. Deskundige hebben
aangegeven dat deze veelal in slechte staat zijn. Zodra de vergunning hiervoor binnen is en
het broedseizoen voorbij is zal daarmee begonnen worden. Dan wordt ook het achterste
gedeelte van het kerkhof geëgaliseerd en ingezaaid. De vergunning verwachten we op korte
termijn. Te zijner tijd zullen we u daar nader over informeren.
Onderhoud graven.
Het aantal monumenten op het kerkhof is sterk gereduceerd. Het valt echter op dat een
aantal er slecht bij liggen. Wij willen u erop wijzen dat het onderhoud van het graf de
verantwoordelijkheid is van de rechthebbende. Deze is verplicht het graf in goede staat te
houden. Wij willen dan ook, voor degene waarvoor dit van toepassing is, dit op korte termijn
in orde te maken.
Nieuwe beheerder:
Zoals u weet heeft de heer Hazen na bijna 40 jaar afscheid genomen als administrateur /
beheerder van de kerkhoven aan de Gershwinstraat en Lovensestraat.. Het doet ons goed u
onze nieuwe beheerder voor te kunnen stellen: Ruud Jansen en onze nieuwe kerkhoven
administratrice: Marja Heusschen. Beide zullen nauw samenwerken.
Ruud zal de komende tijd veelvuldig op beide kerkhoven te zien zijn en u kunt hem bereiken
via:
voor begraafplaats Gershwinstraat: begraafplaatsgershwin@parochiepeerkedonders.nl

en voor de begraafplaats Lovensestraat begraafplaatsloven@parochiepeerkedonders.nl
vragen over de administratie kunt u stellen
via: begraafplaatsadministratie@parochiepeerkedonders.nl

Met vriendelijke groeten:
De kerkhovencommissie

