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Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen en voor de
daarmee verband houdende verrichtingen
op het kerkhof geheten het H. Laurentiuskerkhof, gelegen bij de kerk H. Laurentius
aan de Leidseweg 98 in de gemeente Voorschoten.
Deze voorschriften behoren tot artikel 36 van het Reglement voor het Beheer van de
Kerkhoven voornoemd, vastgesteld op 7 januari 2015.
Deze bijlage geeft specifiek en alleen voor het bovengenoemde kerkhof nadere regels
ter uitwerking van het gestelde in het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven.
In geval van strijd met de algemene bepalingen van dit reglement is het daarin
bepaalde van toepassing.

Artikel 1
Bij de beheerder van het kerkhof is voor iedere belanghebbende ter inzage het
indelingsplan van het kerkhof, verdeeld in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken
ook met letters en cijfers aangegeven.
Artikel 2
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven kan
een rechthebbende van een particulier graf en de gebruiker van een algemeen graf
bij het bestuur vergunning vragen voor het plaatsen van een grafteken en/of
beplanting voor het betreffende graf. Hiertoe moet schriftelijk een voorstel, met
daarbij gevoegd een gedetailleerde tekening betreffende de vorm van het monument
en met vermelding van de technische gegevens als de afmetingen, fundering en
verbindingen, bij het bestuur worden ingediend. De goedkeuring wordt schriftelijk
gegeven.
Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten, moet voorts
aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
Artikel 3
Grafteken en/of beplanting op de graven:
a. op de particuliere graven worden toegelaten:
- liggende zerken, in de afmetingen van 180x80 cm met een dikte van 8 cm voor
de granietachtige steensoorten en van 10 cm voor de kalksteenachtige
steensoorten, mits geplaatst 20 cm vanaf de stootrand van het pad;
- liggende zerken ter afsluiting van heruitgegeven bestaande familiegrafkelders in
de daarvoor benodigde maatvoering met een minimale dikte van 12 cm;
- staande steen of kruis, hoogte en breedte respectievelijk en maximaal 90x80
cm, minimale dikte 8 cm, in combinatie eventueel met liggende steen (ter dikte
van 8 cm voor de granietachtige steen en 10 cm voor de kalksteenachtige
steen) c.q. afzetting met stenen banden tot een totale maximale afmeting van
180x 80 cm; de stenen banden dienen de afmeting te hebben van een hoogte
van 8 cm en een breedte van 10 cm; het gebruik van een afdekplaat op de
banden is toegestaan, mits deze een dikte heeft van 3 cm en van voldoende
ondersteuning wordt voorzien;
- beplantingen binnen de voornoemde afzetting met stenen banden tot een
maximale hoogte van 25 cm;
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- beplantingen aan het hoofdeinde van het graf achter of in plaats van de staande
steen tot een maximale hoogte van 120 cm;
b. op de algemene graven worden toegelaten:
- per graf een staande steen of kruis, met een hoogte en breedte van
respectievelijk en maximaal 90x60 cm met een dikte van 8 cm of met een
hoogte en breedte van respectievelijk en minimaal 50x60 cm met een dikte van
5 cm, te plaatsen in volgorde van begraving (onderste aan het hoofdeinde en
bovenste aan het voeteinde) gelijkelijk verdeeld over de beschikbare ruimte;
- per graf een grafbeplanting al dan niet in combinatie met een grafteken in een
strook van circa 50 cm over de breedte van het graf, maximaal 80 cm met
uitsluitend laagblijvende planten of heesters; dus geen opgaande struiken;
- per graf een liggende steen in de afmetingen van maximaal 50x60 cm, dikte
minimaal 5 cm en maximaal 8 cm, waarbij slechts een zeer beperkte
grafbeplanting mogelijk is, te plaatsen in volgorde van begraving (onderste aan
het hoofdeinde en bovenste aan het voeteinde) gelijkelijk verdeeld over de
beschikbare ruimte;
c. op de particuliere urnengraven worden op de graven toegelaten:
- een liggende steen in de afmetingen van maximaal 50x60 cm, met een dikte van
minimaal 5 cm en maximaal 8 cm;
- op de urnengraven is geen ruimte voor beplanting;
- slechts enige bloemversiering is toegestaan;
d. op de particuliere kindergraven worden op de graven toegelaten:
- een staande steen of kruis in de afmetingen 70x50 cm met een minimale dikte
van 5 cm;
- een liggende steen in de afmetingen van maximaal 50x60 cm, met een dikte van
minimaal 5 cm en maximaal 8 cm;
- de beplanting binnen de afmetingen van het graf met een maximale hoogte van
60 cm;
e. op de (algemene) urnengraven worden op de graven toegelaten:
- een liggende steen in de afmetingen van maximaal 50x30 cm, met een dikte van
minimaal 5 cm en maximaal 8 cm;
- op de urnengraven is geen ruimte voor beplanting;
- slechts enige bloemversiering is toegestaan;
f. op de urnenbewaarplaats worden op de nissen toegelaten:
- het aanbrengen van een graftekst in de aanwezige natuurstenen afdekplaat van
de betreffende nis.
- bloemversiering mag worden aangebracht in de ter plaatse aanwezige
bloembak.
Artikel 4
Met betrekking tot de maatvoering, vormgeving en de te gebruiken materialen van
zerken en graftekens kan het bestuur in het geval van bijzondere omstandigheden,
op advies van de beheerder, uitvoeringen en/of normen, die van het in dit reglement
voorgeschrevene afwijken, toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren afzonderlijk
door het bestuur is goedgekeurd. Het bestuur is bevoegd daarbij aanvullende
voorwaarden te stellen.
Artikel 5
De zerken en onderdelen van de graftekens moeten worden vervaardigd uit één stuk
weerbestendig natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer).
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De onderdelen van graftekens dienen voorzien te zijn van deugdelijke verbindingen.
Een staande steen van een dikte van 5 cm kan in een uitsparing in de sokkel worden
geplaatst en vastgezet. Een staande steen van een dikte van 8 cm dient te worden
bevestigd met twee massieve, RVS doken, die een diameter van 12 mm en een
lengte van 10 cm hebben. De bevestiging dient zodanig te zijn, dat de doken 5 cm in
de staande steen en 5 cm in de sokkel of liggende steen worden ingelaten.
Artikel 6
Zerken en graftekens moeten - ten genoegen van het bestuur - worden geplaatst op
een doelmatige fundering.
Zerken worden geplaatst op een roef van voldoende afmetingen.
De graftekens, die bestaan uit meerdere onderdelen, dienen te worden voorzien van
een deugdelijke fundering.
Artikel 7
De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde
grafstrook, met een hoogte variërend van 25 tot 80 cm.
Artikel 8
De inscripties, zerken, graftekens, urnen en andere versieringen mogen qua tekst
en/of in vormgeving niet storend of grievend zijn.
E.e.a. staat ter beoordeling door het bestuur.
Artikel 9
Op het kerkhof worden niet toegelaten:
a. grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag, zonder dat daar een
beschermende tussenlaag wordt aangebracht;
b. ijzeren hekken;
c. palen met buizen en/of kettingen en dergelijke;
Artikel 10
Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is
niet toegestaan.
Artikel 11
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te
dragen van het reglement van het kerkhof.
Artikel 12
Betreffende de werkzaamheden op de graven is het bepaalde in artikel 6 van het
reglement onverkort van toepassing.
Artikel 13
Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen worden door
het bestuur wel kosten terzake van de verrichte werkzaamheden geheven, maar
worden verder geen administratiekosten in rekening gebracht.
Artikel 14
Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzetten van een urn dient
de rechthebbende - of de leverancier namens de rechthebbende - bij de beheerder
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schriftelijk de juiste ligging van een graf op te vragen, met vermelding van de
volledige naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de
rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding
zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.
Artikel 15
Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het
overlijden doch uiterlijk 48 uur voor de begraving zodanig van het graf te worden
verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing
van de beheerder eveneens te worden verwijderd.
Zerk of grafteken dient van het kerkhof te worden afgevoerd of tijdelijk te worden
opgeslagen op aanwijzing van de beheerder. (Zie in dit verband ook artikel 39 van het
Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven.)
Artikel 16
Bestaande gemetselde grafkelders, die door het bestuur bij afzonderlijke
aanschrijving daartoe zijn aangewezen, blijven toegelaten. Deze gemetselde
grafkelders dienen te worden afgesloten met een grafzerk. Voor de betonnen
grafkelders, die afgedekt zijn met circa 40 cm grond, gelden de voorschriften zoals
deze vermeld zijn onder art 3.
Artikel 17
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is het kerkhof geopend op
de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur.
Buiten de genoemde tijd (van 8 tot 17 uur op werkdagen) is het de uitvaartverzorgers
en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op het
kerkhof te bevinden, tenzij met uitdrukkelijk goedvinden van de beheerder.
Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van het kerkhof te
geven.
Voor bezoekers is het kerkhof toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel 18
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de
beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij
vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.
Het is niet toegestaan chemische middelen te gebruiken ter bestrijding van
ongewenste begroeiing op een graf. In overleg met de beheerder kan, afhankelijk van
de te gebruiken middelen, ontheffing van dit verbod worden verleend.
Artikel 19
Alleen de geheel of half verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe
aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers.
De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge
wieldruk of te grote afmeting de toegang tot het kerkhof geheel te ontzeggen.
Artikel 20
De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen
of zaken op het kerkhof.
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Artikel 21
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te
zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer.
Gebruik van luid spelende radio- en/of audioapparatuur is verboden.
Artikel 22
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden,
lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het
personeel van of de vrijwilligers op het kerkhof of de werknemers van of de
vrijwilligers bij de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in
bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Parochiebestuur van de H. Augustinus te
Oegstgeest op 7 januari 2015.
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Onderscheid van graven op het kerkhof van parochiekern H. Laurentius en
Moeder Gods te Voorschoten
Bijlage behorend bij hoofdstuk V van het Reglement voor het Beheer van de
Kerkhoven
Deze bijlage geeft specifiek en alleen voor het bovengenoemde kerkhof nadere regels
ter uitwerking van het gestelde in het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven.
In geval van strijd met de algemene bepalingen van dit reglement is het daarin
bepaalde van toepassing.

a. Een particulier graf in een zandgraf (oude deel)
Max. 3 overledenen en max 1 asbus
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar
Een particulier graf in prefab kelder
Max. 2 overledenen en max 1 asbus
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar
Een particulier graf in een gemetseld keldergraf
Max. 4 overledenen en max 2 asbussen
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar

b. Particulier dubbel graf
Geen

c. Een particulier kindergraf of een particulier graf voor een doodgeborene of
een onvoldragen vrucht
Max. 1 overleden kind:
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar

d. Een grafplaats in een algemeen graf
Max. 2 overledenen
Looptijd
: 15 jaar
Verlenging : nee

e. Een particuliere urnennis in een urnenmuur
Max. 2 asbussen
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar
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f.

Een algemene urnennis in een urnenmuur
Geen

g. Een grafplaats in een algemeen urnengraf
Max. 2 asbussen
Looptijd
: 15 jaar
Verlenging : nee

h. Een grafplaats in een particulier urnengraf
Max. 2 asbussen
Looptijd
: 30 jaar
Verlenging : 10 jaar
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GRAFRECHT OP EEN ALGEMEEN GRAF

Nr. ……………
De parochie H. Augustinus, gevestigd te Oegstgeest, eigenaar van het kerkhof
gelegen bij de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 in de gemeente Voorschoten,
waarvan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, zoals bedoeld bij artikel 51 van het
Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in
Nederland, ten deze is toegekend aan ………………....………………………(naam en
functie) van de parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten,

verleent aan:

de heer/mevrouw …………..…………………………………………………………………,
wonende ……………………..………………………………………………………………..,
hierna te noemen de gebruiker,

voor een termijn van 15 jaren ingaande op 1 januari 20……,

het recht om mede gebruik te maken van een plaats in:
• een algemeen graf
• een algemeen urnengraf
op het H. Laurentiuskerkhof te Voorschoten.

Het graf is gelegen in vak ……..., nummer ….…...

Gebruiksrecht
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van
de Kerkhoven, vastgesteld d.d. 7 januari 2015, met name voor de tijd, waarop het
terreingedeelte, waarin zich het graf bevindt, in de exploitatie tot het kerkhof blijft
behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere
omstandigheden, ingevolge artikel 17 en 16.
Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen. Gebruiker verklaart hierbij een
exemplaar van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven te hebben
ontvangen.
Het recht om mede gebruik te maken van een plaats in een algemeen graf kan niet
worden verlengd.
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Adreswijziging
Volgens de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is de
gebruiker verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen de
rechtverkrijgenden na het overlijden van de gebruiker een nieuwe gebruiker aan te
wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Grafteken en grafbeplanting
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de
afzonderlijke Voorschriften, behorende bij het Reglement voor het Beheer van de
Kerkhoven. (Zie met betrekking tot graftekens met name ook het bepaalde in het
hoofdstuk VII van dit reglement). Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting
en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet
aansprakelijk.
Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de gebruiker goed onderhouden worden.
De gebruiker heeft het recht binnen drie maanden nadat het gebruiksrecht, door
welke oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen verwijderen.
Drie maanden na het beëindigen van het gebruiksrecht is het bestuur gerechtigd om
zelf tot ruiming en verwijdering over te gaan.

Ruiming
Door medeondertekening van deze akte verklaart gebruiker er mee bekend te zijn dat
drie maanden nadat het gebruiksrecht - door welke oorzaak dan ook - geëindigd is,
tot ruiming kan worden overgegaan, mits de wettelijk voorgeschreven grafrust
geëindigd is.

Bedrag gebruiksrecht
Ingevolge artikel 42 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is
gebruiker
aan het bestuur verschuldigd de som van € ………….. (zie de
gespecificeerde declaratie), welke som ondergetekende namens het bestuur verklaart
te hebben ontvangen.

Voorschoten , de …………………..…………….……….

…….………………………….

…….………………………….

De gebruiker

Namens het Parochiebestuur

Tel. secretariaat Parochiekern de H. Laurentius en de Moeder Gods: 071-5612508
Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565
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GRAFRECHT OP EEN PARTICULIER GRAF

Nr. …………….

De parochie H. Augustinus, gevestigd te Oegstgeest, eigenaar van het kerkhof
gelegen bij de H. Laurentiuskerk, Leidseweg 98 in de gemeente Voorschoten,
waarvan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, zoals bedoeld bij artikel 51 van het
Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de R.K. Kerk in
Nederland, ten deze is toegekend aan ………………………(naam en functie) van de
parochiekern H. Laurentius en de Moeder Gods te Voorschoten,

verleent aan

de heer /mevrouw …………………………………………………………………………….,
wonende …………………………………………………………………………………….…,
hierna te noemen de rechthebbende,

voor een termijn van 10 / 20 / 30 jaren ingaande op 1 januari 20…...,
het uitsluitend recht op gebruik van:
• een particulier graf, bestemd voor één/twee/drie overledenen en één/twee
asbussen
• een particulier graf, bestemd voor het begraven van maximaal twee asbussen;
• een particuliere nis in de urnenbewaarplaats voor één of twee asbussen;
op het H. Laurentiuskerkhof te Voorschoten.

Het graf is gelegen in vak…….., nummer ……...

Grafrecht
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het voor het Reglement voor het
Beheer van de Kerkhoven, vastgesteld d.d. 7 januari 2015, met name voor de tijd,
waarop het terreingedeelte, waarin zich het graf bevindt, in de exploitatie tot het
kerkhof blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in
bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 17en 16.
Het bestuur is gerechtigd het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven te
wijzigen. Rechthebbende verklaart hierbij een exemplaar van dit reglement te hebben
ontvangen.
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Adreswijziging
Volgens de bepalingen van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is de
rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen
de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe
rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze
overdraagbaar.
Verlenging
Dit recht kan met perioden van tien jaar verlengd worden telkens tegen de alsdan
geldende tarieven en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten
over het aflopen van een termijn.
Grafteken en grafbeplanting
Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de
afzonderlijke Voorschriften, behorende bij het Reglement voor het Beheer van de
Kerkhoven. (Zie met betrekking tot graftekens met name ook het bepaalde in het
hoofdstuk VII van dit reglement). Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting
en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet
aansprakelijk. Grafteken en/of grafbeplanting moeten door de rechthebbende goed
onderhouden worden.
De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door
welke oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen verwijderen.
Drie maanden na het beëindigen van het grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf
tot verwijdering over te gaan.
Ruiming
Door medeondertekening van deze akte is rechthebbende ervan op de hoogte dat het
bestuur tot verwijdering van de voorwerpen op het graf kan overgaan drie maanden
nadat het grafrecht - door welke oorzaak dan ook - geëindigd is en het graf kan
ruimen mits de wettelijke grafrust geëindigd is.
Bedrag grafrecht
Ingevolge artikel 42 van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven is
rechthebbende aan het bestuur verschuldigd de som van € ………… (zie de
gespecificeerde declaratie), welke som ondergetekende namens het bestuur verklaart
te hebben ontvangen.

Voorschoten, de …………………..…………………...

………………………………….

……………………………….

De gebruiker

Namens het Parochiebestuur

Tel. secretariaat Parochiekern van de H. Laurentius en de Moeder Gods: 071-5612508
Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565
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AKTE VOOR BIJZETTING IN HET OSSUARIUM
De parochie H. Augustinus, gevestigd te Oegstgeest, kantoorhoudende Van
Cranenburchlaan 31, 2251 PJ Wassenaar, eigenaar van het kerkhof ‘In Loco
Pascuae’ gelegen bij de kerk De Goede Herder, Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar,
ten deze vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 3 van het Kerkhofreglement door
.………………………………………………………..….., hierna te noemen: de parochie

verleent aan:

naam
adres
postcode en woonplaats

hierna te noemen: de rechthebbende,

voor een termijn van 50 jaar vanaf heden, het uitsluitend recht van gebruik van
een plek in het ossuarium. Dit recht geeft de rechthebbende de bevoegdheid om
één kistje met de stoffelijke resten van één overledene in het ossuarium bij te zetten.
Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van gemeld kerkhofreglement-verder te
noemen: het regelement- vastgesteld op 7 januari 2015, met name voor de tijd
waarvoor het perceel, waarin zich het ossuarium bevindt, in de exploitatie van het
kerkhof is betrokken.
Het parochiebestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen. Rechthebbende heeft
een exemplaar van het reglement ontvangen.
Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht
adreswijzigingen aan de beheercommissie van de parochiekern De Goede Herder
door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de
rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en deze door te geven. Het
recht is zoals omschreven in het reglement overdraagbaar.
Het recht kan telkens met perioden van tien jaar verlengd worden tegen de alsdan
geldende tarieven en voorwaarden. De beheercommissie zal tijdig de rechthebbende
berichten over het aflopen van een termijn.
Rechthebbende is ervan op de hoogte dat het bestuur tot ruimen kan overgaan,
indien het grafrecht door welke oorzaak dan ook geëindigd is.
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Ingevolge artikel 42 van het reglement is rechthebbende aan de parochie een
bedrag verschuldigd van € 1.500 voor de gehele duur van het grafrecht en het
onderhoud van het ossuarium.
De parochie heeft gemeld bedrag ontvangen van de rechthebbende.

In tweevoud getekend te Wassenaar op ……………………..

De rechthebbende:

De parochie:

.................................

.................................

………………………voor een later tijdstip…………………………….

Het bovenomschreven recht is op verzoek van de rechthebbende d.d. ………………
overgeschreven ten name van:
……………………
……………………
……………………

te Wassenaar, de ……………...
Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende d.d. …..................
overeenkomstig hoofdstuk III van het Reglement voor het Beheer van de Kerkhoven
verlengd tot………………….
te Wassenaar, de ………..

Tel. secretariaat Parochiekern De Goede Herder: 070-5178278
Tel. centraal secretariaat van de Parochie H. Augustinus: 06-10756565
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