
R.K. Begraafplaats bij St. Lambertuskerk Nederweert
Kerkstraat 58, 6031 CJ Nederweert

Beknopte gegevens van de begraafplaats. Voor meer wordt kortheidshalve
verwezen naar de website van de St. Lambertusparochie

www.kerknederweert.nl
1467
Is kerk gebouwd. Ofschoon niet bekend mag er van uit worden gegaan dat vanaf
toen maar mogelijk al eerder het kerkhof er was alsook een kerkgebouw. De kerk
en begraafplaats zijn dus minimaal 547 jaar oud.
1662
Begin van begraafboek (later overlijdensregister) daarin werden alleen de personen
ouder dan 12 jaar geregistreerd. In een particuliere collectie schijnt er een lijst van
overledenen te zijn die terug gaat tot 1582, waarin alleen namen voor komen van
leden van de broederschap, die overigens zeer populair was.
De oudste grafsteen op het kerkhof is van 1692. Daarop volgt een grafsteen uit
1785. Deze treft u aan in vak 3 en 4 achter tegen de kerkhofmuur.
1901
Is een kleine neo-gotische kapel op het kerkhof gebouwd. De achterzijde van de
kapel is voorzien van een “Lijkenhuisje”. Deze is nu in gebruik als gereedschap-
bewaar plaats, waarvan de grafrechthouders gebruik kunnen maken voor het
verzorgen van het graf van hun dierbare.
1977
Was de begraafplaats geheel belegd en is toen in overleg met gemeente op 1 juli
1977 besloten om na gereed komen van de algemene begraafplaats de doden van
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onze parochie te begraven op de algemene gemeenschappelijke rustplaats op
Kreijel.
1978
De nieuwe begraafplaats op Kreijel is in dat jaar in gebruik genomen en hebben er
vanaf toen slechts incidentele begravingen (bijzettingen) op onze begraafplaats
plaats gevonden. Die overeenkomst met gemeente is toen aangegaan voor 20 jaar.
1999 - 2001
Na die twintig jaar is in 1999 begonnen met een Revitalisering van het
parochiekerkhof. Na inventarisatie bleek dat van  ruim 300 graven geen grafrechten
meer waren; deze zijn toen geruimd. Het monument van de zusterbegraafplaats,
dat met de rug naar de begraafplaats stond is omgekeerd en verplaatst. Hierdoor is
dit monument van de zusters  Franciscanessen zichtbaar geworden en behouden
kunnen blijven.
De hoofdpaden  bestaande uit grind en tegels zijn vervangen door klinkerpaden en
de tussenpaden van tegels. Al deze werken zijn door vrijwilligers uitgevoerd.
2000
Eind 2000 kon weer begonnen worden met de uitgifte van nieuwe graven. In
diezelfde periode is een verzoek bij de gemeente gedaan om een aantal graven op
de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
De oudste grafstenen van resp.1692 en 1785 zijn Rijksmonumenten, alsook de
kapel op het kerkhof.
2004  
Zijn door gemeente 28 graven op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Een
aantal daarvan is te adopteren.
2004
Is het monument doodgeboren kind in de kapel op het kerkhof geplaatst en
ingezegend op 14 november 2004.

Op de achterzijde treft u een situatieschets aan waarop de monumentale graven
staan aangegeven.
De begraafplaats telt totaal 952 graven, waarvan er 551 zijn belegd en zijn er 401
grondgraven beschikbaar. Daarnaast is er ruimte voor meer dan 100 urnengraven.
De urnengraven treft u aan tegen de kerkhofmuur van de begraafplaats. 
Het is een katholieke begraafplaats. Dat wil zeggen alleen bestemd is voor
katholieken met een kerkelijke uitvaart.

De begraafplaats wordt momenteel door 25 vrijwilligers onderhouden. Deze komen
om de twee weken met uitzondering van de wintermaanden (dec. Jan. en febr.)
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bijeen om de begraafplaats in goede staat te houden. Het kerkbestuur en degenen
die hier hun dierbare hebben liggen, hebben  veel lof voor deze vrijwilligers.

Op de website www.kerknederweert.nl kunt u in de rubriek “Begraafplaats” uitgebreid lezen
en foto’s zien van onze begraafplaats.
Op situatie van begraafplaats op achterzijde zijn de hieronder vermelden Monumentale
graven met een zwarte stip aangegeven. Hieronder volgt een overzicht van die graven.
1 B 01 Teuntje Kaan 1950 openbaar deel kerkhof. x
1 L 04 A. Schmidt 1903
1 O 00 G. Schmidt 1910 huisarts
2 B 04 A. & G. Smulders-Smolenaers 1932
2 D 06 J. De Bruin-v.Tongeren 1899
2 F 14 P.J.H. Vullers 1903 burgemeester
2 G 02 Knapen-Caris-op ‘t Roodt 1949 bij grote brand 3 slachtoffers
2 J 02 J. Ehrens 1879 pastoor van 1852-1879
2 J 04 L. Greijmans 1900 burgemeester
3 A 05 L. Veltmans 1937 pastoor van 1916-1934
3 A 07 J.H. Pijls 1916 pastoor van 1904-1916
3 A 08 P. Hobus 1906 koster
3 C 02 H. Schneider 1952 x
3 C 15 fam. Gubbels 1900
3 F 04 P.v.d.Boom-Boigelot 1943
3 F 05 A & L van Heugten 1941
3 F 07 fam. Beurskens 1875
3 F 12 D. Biezenaar 1947 notaris
3 H 21 W. Bruekers 1923
3 O 17 P. Kluskens 1935
3 P 17 Nuel & Lem Horicx 1692 Rijksmonument m
4 A 06 fam. Beijs (zie opmerking onder) 1892 pastoor/mgr. geheim kamerhr.paus
4 D 11 H. Kreijelmans 1895 burgemeester & 1951 bisschop
4 E 18 A.v.d.Wouw-Coumans 1918 huisarts
4 F 32 fam. Tindemans 1928
4 J 03 fam. Kreijelmans 1903
4 L 02 P. Hobus 1904 burgmeester
4 N 08 A. Peeters-Klaasen 1894
4 Q 01 Onbekend 1785 rijksmonument m
4 A 01 Zusters Franciscanessen 1912 56 zusters hier begraven

x  Zijn geen oude monumenten maar uit een periode om bewaard te blijven.
m  Zijn Rijksmonumenten.
4A6 Van mgr. Beys geheimkamerheer van de Paus treft u de gedenkplaat aan tussen 2
penanten achter op het kerkhof tussen vak 3 en 4. Ligt begraven in familiegraf 4 A 06. 
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30 Grafmonumenten, waarvan 28 gemeentelijke- en 2 rijks-
monumenten
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