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In 2019 hebben zes begrafenissen plaatsgevonden.  
Hiervoor is één nieuw graf uitgegeven. De  overledene was lid van onze kerkelijke 
gemeente. 
Er waren vijf bijzettingen.  
Eén overledene was lid van onze gemeente: daarvoor is een herdenkingsdienst gehouden 
in De Hoeksteen, geleid door onze predikant.. 
Een overledene was een oud-kerkenraadslid. Zij is bij haar man begraven. 
De andere drie bijzettingen betroffen overledenen uit Zeist. 

Er was ook een bijzetting van een urn in een graf. Het betrof een inwoner van Austerlitz. 

In 2019 zijn twee urnenkeldertjes uitgegeven. De nabestaanden van de ene overledene 
wonen in Austerlitz. De nabestaande van de andere is een ex-Austerlitzer.  

Er zijn twee verlengingen van graven geweest. Een voor tien jaar en een voor vijf jaar. Vier 
andere nabestaanden hebben aangegeven niet te willen verlengen. Deze graven vervallen 
dus aan de begraafplaats. 

Nadat er in januari 2018 twee begrafenissen waren, was in 2019 de eerste begrafenis pas 
op 31 juli. Ruim anderhalf jaar was het dus stil op de begraafplaats, behoudens de 
bijzettingen in de urnenkeldertjes. 

De jaarrekening van 2019 laat een positief resultaat zien.  

Na informatie bij de RENEWI heb ik het legen van de container in de wintermaanden op 
afroep kunnen doen. Dit geeft een mooie besparing, die in de jaarrekening van het komend 
jaar zichtbaarder zal zijn. 

Het aantal vrijwilligers is gering.  
Begin dit jaar -2020- heb ik een werving gedaan. Wel naar minder mensen dan het plan 
was, i.v.m. de corona-crisis. Ik heb per email ongeveer vijfentwintig mensen benaderd  
Een persoon was zo vriendelijk om te melden dat hij niet mee kon doen. Een persoon heeft 
zich aangemeld voor de dinsdagavond. Van de rest heb ik helaas niet gehoord. 

Samen met de vrijwilligers kijk ik terug op een goed jaar. In juni 2019 hebben we met elkaar 
gegeten in de kerk. De vrijwilligers die 25 jaar op de begraafplaats werkten zijn in het 
zonnetje gezet. We hebben ook afscheid genomen van drie vrijwilligers, voor wie het werk 
te zwaar werd. 
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