H. Laurentius Kerkhof
Honderden mensen passeren dagelijks de H. Laurentiuskerk.
Een beeldbepalend gebouw binnen de bebouwde kom van
Voorschoten dat de status heeft van Rijksmonument. Met zijn
45 m hoge toren ook een oriëntatiepunt in de verre omgeving.
De H. Laurentiuskerk is gebouwd tussen maart 1866 en augustus 1868.

Naast de vele voorbijgangers stoppen er ook regelmatig
mensen en gaan door het smeedijzeren hek naast de kerk
naar het erachter gelegen kerkhof. Dit kerkhof is aangelegd
op initiatief van Arnoldus Tyssen, pastoor in Voorschoten van
1818 tot 1834. In de Franse tijd (1795-1813) werd het
begraven in kerken verboden. Daarvóór werd iedereen
begraven in en om de Dorpskerk. Dat was toen het enige
kerkhof in Voorschoten. Op 5 augustus 1820 is het nieuwe
kerkhof ingewijd. Naast het kerkhof stond toen de
Schuurkerk (tot 1871), de voorloper van de huidige
Laurentiuskerk. Die Schuurkerk, toen nog buiten de
bebouwde kom, bood onderdak aan de katholieke
kerkgangers van Voorschoten en omgeving.
Het oudste deel van het kerkhof was ongeveer 600 m2 groot. In de loop der jaren is het kerkhof
uitgebreid tot de huidige omvang, nu ongeveer 2000 m2 groot. Belangrijke uitbreidingen zijn gedaan
in 1947 met een groot aantal graven en in 1999 met de aanleg van 60 urnenbegraafplaatsen en
nissen in het Columbarium. In 2007 zijn nog eens 70 keldergraven aangelegd. Daarmee zou het
kerkhof tot 2020 voldoende capaciteit hebben.
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Kerkhof administratie
De hoofdfunctie van het kerkhof is natuurlijk het bieden van een graf of nis voor overledenen. De
wetgever legt een aantal verplichtingen op voor het in bedrijf hebben en het beheren van een
kerkhof. Zo moet er een deugdelijke registratie zijn van de graven en de daarin geplaatste
overledenen om daarmee de wettelijke of minimale grafrust te verzekeren. Daarnaast is er een
administratie nodig voor het beheren van de grafrechten. Familiegraven of, zoals ze tegenwoordig
genoemd worden, particuliere graven worden soms tientallen jaren gebruikt.
Onderhoud aan het kerkhof
Bij de recente uitbreidingen is ook het oude deel van het kerkhof opgeknapt. De paden waren al in
1990 opnieuw aangelegd en betegeld. Hier en daar is nieuwe beplanting aangebracht. Bij de
urnengraven zijn laagblijvende bodembedekkers geplant en langs het pad naast de kerk is aan 2
zijden een rij lei-lindes geplant. Voorts is langs en op paden een laag grind of basaltsplit aangebracht.
Dit alles met het doel het aanzicht altijd mooi te houden en het onderhoud te
vergemakkelijken. Desondanks wordt er veel tijd besteed
aan onderhoud. Hagen moeten geknipt worden, onkruid
gewied, en van tijd tot tijd worden scheefgezakte
monumenten recht gelegd. Een groot deel van het onderhoud
wordt gedaan door vrijwilligers, mensen die er een eer in
stellen om het kerkhof een waardige gedenkplaats te laten zijn.
Ook de bezoekers, en dat zijn er velen, leveren hun bijdrage aan
het onderhoud van grafbeplanting en grafmonumenten.
Met elkaar is het een plaats geworden waar je ook
gewoon even kunt zijn.

Ook meehelpen?
Op donderdagmiddagen zijn de vrijwilligers van de werkgroep Kerkhof Onderhoud actief. Tussen half
2 en half 5 worden de noodzakelijke klussen gedaan. De werkzaamheden betreffen vooral het
groenbeheer, maar kleine reparaties aan “hardware” en onderhoud aan bestrating nemen we ook
ter hand. Voor liefhebbers van buitenwerk die af en toe of regelmatig met ons mee willen werken is
er altijd een plaatsje vrij. Ook is er plaats voor mensen die zich meer aangetrokken voelen tot het
bijhouden van administratieve zaken en beheer van het archief. Aanmelden? Bij de beheerder van
het kerkhof kerkhofbeheer@rkvoorschoten.nl of kom gewoon eens langs op donderdagmiddag. Wij,
de werkgroep leden, zijn blij met uw hulp.

