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Lizze pake en beppe aanst noch op it hôf?
U bent zich er op dit moment niet van bewust, maar mogelijk bent u, zonder het te weten, 
rechthebbende van het graf van uw ouders, oom, tante of een ander familielid. Ongemerkt 
hebt u dan een aantal rechten en plichten die deze rol als rechthebbende met zich meebrengt. 
Voor een deel kan dit op basis van de bestaande administratie. Maar van veel graven is het 
zeer moeilijk om de rechthebbende te achterhalen. In het verleden werd nl. alleen de naam van 
diegene vastgelegd die het ‘recht tot begraven’ had gekocht, zonder verdere adresgegevens 
toe te voegen. 
RECHTHEBBENDE ADMINISTRATIE
In de vorige nieuwsbrief is een toelichting gegeven op de rechthebbende administratie. In het 
afgelopen jaar is hard gewerkt om deze administratie op orde te krijgen. Echter er ontbreken 
op dit moment nog veel actuele gegevens. Zodra het gelukt is om contact te leggen met de 
rechthebbende kan de overeenkomst worden geformaliseerd die destijds bij aankoop van het 
graf (door ouders e.a.) is aangegaan. Met het aangaan van deze overeenkomst is de recht-

hebbende de eerste verantwoordelijke voor de staat en het onderhoud 
van het graf (monument). De rechthebbende heeft hierdoor een aantal 
verplichtingen:
1. Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de rechthebbende.
2. Het betalen van de algemene onderhoudsbijdrage.
3. Het onderhouden van de grafbedekking (monument en begroeiing).
Wordt niet voldaan aan deze verplichtingen dan kan het ‘recht tot be-
graven’ op grond van de bepalingen uit het beheersreglement komen 
te vervallen.
GEVOLGEN VOOR PAKE EN BEPPE
Onbekende rechthebbenden worden doormiddel van publicaties in 

dagbladen en op de website gevraagd om zich te melden. Ook worden op de begraafplaats 
bij de graven waarvan geen rechthebbende is gevonden bordjes geplaatst met de oproep om 
zich als rechthebbende c.q. familielid te melden bij Memento Mori. Doet u dit niet, dan verval-
len de grafrechten aan de vereniging. Dit kan tot gevolg hebben, dat de vereniging besluit om 
de graven waarvan zich geen rechthebbende heeft gemeld te verwijderen. 
Let op! Na dit publicatiejaar, dat ingaat op 1 mei 2018, verliezen alle bestaande grafbewijzen 
(ook van gereserveerde, nog lege, graven), waarvan zich geen rechthebbende hebben ge-
meld, hun rechtsgeldigheid. Ook als u geen grafbewijs van het graf kunt overleggen is het toch 
van groot belang om u te melden. U kunt zich dan nl. als rechthebbende laten registeren voor 
het betreffende graf en de rechten voor het graf overnemen, hiervoor hoeft er geen familiere-
latie te bestaan. Op de website (onder het kopje begraafplaats) hebben wij een link geplaatst 
naar een overzicht van gezochte rechthebbenden per perk.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: begraafplaats@mementomori-surhuisterveen.nl

ACTUALITEIT VAN GEGEVENS
Een kloppende ledenadministratie is van groot belang. Geef wijzigingen daarom tijdig 
door via het contactformulier op onze website of rechtstreeks 
mailen naar; administratie@mementomori-surhuisterveen.nl

ACTUARIËLE RESERVE
De actuariële reserve is begin 2018 opnieuw actuarieel berekend. 
Dit is een gegarandeerde reserve die maakt, dat de ledenkorting ten 
alle tijde  kan worden uitgekeerd. Geconcludeerd is, dat de financiële 
positie van de vereniging onverminderd goed is en er een gezond 
financieel beleid wordt gevoerd. Deze positie geeft geen aanleiding tot 
wijziging van het gevoerde financiële beleid. De huidige ledenkorting 
blijft gehandhaafd.
DE FINANCIËLE VOORDELEN VAN UW LIDMAATSCHAP
Memento Mori heeft voor haar leden geregeld, dat er op de dienstverlening korting wordt 
verstrekt. Naast de vaste ledenkorting van de vereniging ontvangt u ook korting bij Nijboer 
Uitvaartzorg op de rekening van de uitvaart. Verder krijgt u als lid van Memento Mori 
specifieke korting op een aantal vastgestelde tarieven van de bijzondere begraafplaats in 
Surhuisterveen. Deze kortingen worden door Nijboer Uitvaartzorg in mindering gebracht 
op de eindafrekening van de uitvaart. De kortingen worden verstrekt aan elk lid vanaf de 
leeftijd van 4 jaar, tot 4 jaar wordt 50% van de ledenkorting uitgekeerd.

Jan Lolke Dijkstra
penningmeester

Wolter  Postma
secretaris

ZICHTBAAR - DUIDELIJK 
EN DIENSTBAAR
Dat is waar wij als uitvaart- 
vereniging voor willen staan.
U zult in deze nieuwsbrief op-
nieuw uitgebreid worden geïnfor-
meerd over veel actuele zaken 
die er binnen onze vereniging 
spelen. Sommige onderwerpen 
zijn informatief, maar sommige 
hebben ook te maken met 
rechten en plichten en vragen uw 
actie/reactie.
Met name de adminsitratie / 
registratie van de rechthebben-
den van de graven. Ik wil uw 
met klem vragen dit goed door 
te lezen! Het komt misschien wat 
zakelijk over, maar wij zijn als ver-
eniging verplicht om deze zaken 
op orde te hebben. Wanneer u 
niet reageert, dan kan dat grote 
gevolgen hebben. Ook brengen 
onze bestuursleden u in deze 
nieuwsbrief op de hoogte van 
diverse acties en ontwikkelingen. 
Zij worden hiermee ook wat zicht-
baarder gemaakt.
Misschien voor u een ‘overvloed’ 
aan informatie. Maar het is, met 
name in uw belang, echt nood-
zakelijk om alles goed op orde te 
hebben.
Voor vragen kunt u ons ook altijd 
persoonlijk benaderen. Maar vra-
gen kunnen vaak ook beantwoord 
worden via informatie op onze 
website. Deze is altijd informatief 
en actueel. 
Tot slot nodig ik u van harte uit op 
onze ledenvergadering op 
18 april a.s. om 20.00 uur in 
De Lantearne.

Cor Hager
voorzitter



WERKZAAMHEDEN BEGRAAFPLAATS 
De werkzaamheden op de begraafplaats zijn bijna voltooid. Het baar-
huisje is gerenoveerd en staat er na een nieuwe schilderbeurt weer 
keurig bij. In het baarhuisje is een kleine pantry gemaakt en de wa-
tervoorziening is opgeknapt. Op de begraafplaats is nieuw meubilair 
geplaatst. Verder is er een nieuw mededelingen bord bij de ingang neer-
gezet en zijn er fietsenstandaards geplaatst. Ook is de begraafplaats 
voorzien van nieuwe rij-aanduidingsbordjes.

Wat nu nog rest is het onderhoud aan het toegangshek, 
de urnenmuur en de sintelpaden. Het doel is om dit 
achterstallig onderhoud in 2018 af te werken. Zodra dit 
op orde is zal er gewerkt gaan worden met een gepland 
periodiek jaarlijks onderhoud. 

Hiermee is de begraafplaats weer volledig up-to-date 
en is er voldoende capaciteit beschikbaar

LICHTJESAVOND
Met de lichtjesavond, die in 2017 voor de derde keer werd georganiseerd, wordt de begraafplaats een plek 
van herdenking. Deze avond wordt door Memento Mori georganiseerd in samenwerking met Nijboer Uitvaart-
zorg. De deelnemers worden tijdens de lichtjesavond uitgenodigd om een kaars aan te steken en een bijzon-
dere herinnering te plaatsen in de herinneringsboom die speciaal voor deze avond was geplaatst. Leerlingen 
van OSG Singelland hebben gedichten voorgedragen en gastspreker Wouter Jongstra heeft een verhaal 
gelezen rondom de thema’s verdriet. gemis, herinnering en liefde.

VLINDERROTS
Op diverse begraafplaatsen in de omgeving is een vlinderrots geplaats. Dit is een plek waar kinderen die zijn 
overleden tijdens de zwangerschap of geboorte worden herdacht. Tot voor kort was er voor ouders van deze 
kindjes geen plek voor verdriet. Memento Mori onderzoekt de mogelijkheden om op de begraafplaats in 
Surhuisterveen ook een vlinderrots te realiseren.

NIJBOER UITVAARTZORG
Onlangs heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Nijboer Uitvaartzorg. Dit heeft 
geresulteerd in het besluit om de samenwerking te continueren. Het bestuur vindt het belang-
rijk, dat kwaliteit wordt geboden in de uitvaartzorg. Dit is bij Nijboer Uitvaartzorg in goede en 
professionele handen. Onlangs zijn zij gecertificeerd. Voor het bestuur van Memento Mori 
nemen zij de zorg voor een waardig afscheid geheel uit handen. Vanaf het eerste contact tot 
en met de eindafrekening. Zij kunnen nabestaanden veel zorg uit handen nemen. Of zoals 
ze zelf zeggen; ‘Wij nemen mensen werk uit handen als ze het zelf niet kunnen, op de manier 
waarop ze het zelf graag gedaan zouden willen hebben’.
Nijboer Uitvaartzorg, die alles in eigen beheer kan uitvoeren, is dag en nacht bereikbaar onder 
nummer: 0512-331420.
Uiteraard kan het voorkomen, dat u voor uw uitvaart een persoonlijke voorkeur heeft voor een 
andere uitvaartverzorger. Dit is geen probleem indien u dit tijdig aangeeft bij Nijboer Uitvaart-
zorg, bij voorkeur voor uw uitvaart, zij kunnen dan met u de mogelijkheden bespreken. Legt u 
zelf contact met een andere uitvaartverzorger, zonder overleg met Nijboer Uitvaartzorg, dan 
zal de ledenkorting van Memento Mori niet worden uitgekeerd.
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Thea de Bruin
Bestuurslid

Wieger Riemersma
Bestuurslid

Roel Veenstra
Bestuurslid

DE AULA
In de vorige nieuwsbrief hebt u 
kennis kunnen nemen van de 
plannen rondom de nieuw te 
realiseren aula in ‘De Bining’ te 
Surhuisterveen.

Inmiddels zijn de plannen door de 
diverse partijen definitief goed-
gekeurd. Het inventariseren van 
alle wensen heeft wat meer tijd in 
beslag genomen dan gepland. 
Daarom is nog niet gestart met de 
bouw. Op onze website zullen wij 
belangstellenden op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.

Appie Pool
Bestuurslid

Iedereen mag lid worden van onze vereniging, ongeacht woonplaats. 
U bent lid zolang u de contributie betaalt. Als deze betaling uitblijft en 
het lukt ons niet om deze contributie te innen, dan vervalt uiteindelijk het 
lidmaatschap. Het is dus belangrijk dat verhuizingen en andere mutaties 
door u worden doorgegeven, aangezien via andere kanalen deze gege-
vens niet worden verstrekt. Besluit u op latere leeftijd lid te worden van 
Memento Mori, dan moet er entreegeld worden betaald. 
Wilt u in Surhuisterveen begraven worden, dan adviseren wij u lid te 
worden van onze vereniging. Het kan lonend zijn, als u lid bent van 
een andere uitvaartvereniging, om u te laten overschrijven naar 
Memento Mori. De penningmeester kan het entree- of overschrijfgeld 
voor u berekenen.

LID WORDEN EN BLIJVEN


