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Memento Mori:  Memento Mori:  
gedenk te stervengedenk te sterven

Verborgen in een verlaten hoek van Nijmegen, verscholen tussen het groen ligt het Weezenkerkhof 
Neerbosch met haar eerste begraving in 1879. Een plek die meer aandacht verdient. Het kerkhof ligt er 
nu nog wat onderkomen bij. Een aantal bewoners van Kinderdorp Neerbosch hebben zich over het kerk-
hof ontfermt en hebben het plan opgevat om met vereende krachten verbetering te waarborgen. Samen 
met verschillende participanten/subsidiënten zal Stichting Memento Mori zich inzetten om dit specifieke 
stukje verborgen erfgoed te revitaliseren.  
 

Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

MISSIE
In maart 2018 is de Stichting Memento Mori, opgericht met  
drie  hoofddoelen ten aanzien van het Weezenkerkhof Neerbosch
■  samenwerking  
■ inventarisatie 
■ revitalisatie
In  aanvang  bestaat de stichting uit een 3-koppig bestuur. De stichting werkt met vrijwilligers op 
afroep. In 2020 zijn adviseurs toegevoegd met een  specifieke  expertise, van de drie vacatures 
zijn er inmiddels twee voorzien. 

Na de overdracht van het perceel medio 2019 via de notaris, van de projectontwikkelaar naar 
StMM kan het plan van start gaan. Om de missie te laten slagen staat de samenwerking met 
verschillende participanten hoog in het vaandel. StMM vergadert minimaal drie maal per jaar 
en vaker indien gewenst. Hiervan wordt verslaggeving gedaan. De penningmeester houdt een 
transparante boekhouding bij, registratie hiervan is terug te zien in het Jaarverslag. 

Verschillende  projecten zijn opgestart, samenwerkingen gerealiseerd en een stappen(fase-)plan 
wordt opgesteld. Zorgdragen voor veiligheid en inzetten op voorkoming van vernieling. Inzet is 
om een monumentenstatus op het kerkhof te krijgen, als erfgoedbescherming op lange termijn.
Onderzoek geschiedt naar de individuele overleden personen, het sociale kader en tijdgeest, een 
onderzoek naar verhalen en statistiek. Een eerste inventarisatie van de nog zichtbare graven is 
begin 2018 gemaakt, waarbij de  positionering van de graven schematisch middels een platte-
grond zijn weergegeven (zie: www.weezenkerkhof.nl). Daarna is het algehele onderzoek gestart. 
Doel is publicatie is op termijn een digitaal en/of fysiek monument te realiseren.
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2020, De Piaggio, de werkauto  is voorzien van logo en website
IIlustratie:  A-M Jansen
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JAARVERSLAG 2020
 

1.  Start en statuten (zie bijlage 1, p. 9) 
Stichting Memento Mori, ontstaan uit de werkgroep ‘Memento Mori’, een initiatief van een drietal opwo-
nenden van het terrein ‘Kinderdorp Neerbosch’, heeft als doel het ‘Weezenkerkhof’ uit 1879 waar circa 526 
begravingen hebben plaatsgevonden, in ordentelijke staat te brengen en te conserveren voor de toekomst. 
Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de overleden personen op het kerkhof, middels een vast format. 
 
Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten. (zie bijlage 1, p. 9) 
De leden van de voormalige gelijknamige werkgroep vormen het eerste bestuur. Het bestuur is uitgebried 
met adviseurs en werkt met vrijwilligers op afroep. 
 
De overdracht perceel Weezenkerkhof Neerbosch is op 23 juli 2019, ten kantore in aanwezigheid van nota-
ris mr. R. Berentsen, van  Dirkzwager, advocaten & notarissen te Arnhem, het betreft het perceel grond met 
kerkhof, gelegen aan de Scherpenkampweg, kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie K nummer 
4300, ter grootte van drieëntwintig are en vijfentwinting centiare. 

2.  Samenstelling bestuur  
■ De heer M.A.A.M. Bisselink, voorzitter 
■ De heer P.C.H. Verheijen, secretaris 
■ Mevrouw J.M.M. Jansen, penningmeester

 
3.  Koers (zie bijlage 2, p. 13)

4. Overeenkomst tot begraven (zie bijlage 4, p. 25)

5.  Website www.weezenkerkhof.nl 
Vanaf  28 april 2018 is de website actief. Gefaseerd wordt de content van deze site gevuld.  
Actualiteiten worden gemeld en op de site wordt het Beleidsplan en het Jaarverslag openbaar gemaakt.

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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6.  PR (Zie bijlage 3, p. 21) 
 ■ Erfgoed Festival, bijdrage: aanhaakverhaal: Twee zusjes uit de Congo 
 ■  Deelname aan de Maand van de Geschiedenis / Pop UPmuseum / thema: OOST-WEST  

het uitgelichtte item van StMM draagt de titel: Twee zusjes uit de Congo 

7.  Financiën (Zie bijlage 7, p.31) 
De stichting zet zich om donaties, subsidies en vergoedingen te verkrijgen om de doelen van de stichting 
te kunnen waarmaken. Opsomming van de diverse donaties, vergoedingen en subsidies:

  BANK
  ■ 06-02-2020 Oranje Fons, NL-doet €  350,00
  ■ 1x  Particuliere donatie €  100,00 

 ■ 2x Particuliere donatie á € 50 €  100,00
 ■ 1x Particuliere donatie á € 50, Vriend van StMM €  50,00
  KAS 
  ■ 2x Vergoeding voor rondleiding €  50,00
  ■ 1x Reservering grafplek €  50,00

  Totaal Subsidies, donaties en vergoedingen € 700,00
 
8.  Inventarisatie graven (Zie bijlage 8, p.32-33) 

De voorlopige inventaristie gemaakt van de zichtbare graven op het Weezenkerkhof Neerbosch is op de 
website gepubliceerd. De versie 2019 is een gecorrigeerde versie, in een eerder gepubliceerde versie  
waren wat oneffenheden geslopen. in 2020 is deze versie niet herzien.

9.  Culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) 
Voor de culturele ANBI-status van de stichting heeft de belastingdienst nummer  
8586.48.210 gereserveerd. De definitieve ANBI-status is medio 2019 aangevraagd,  
nadat de stichting officieel eigenaar is van het Weezenkerkhof geworden is.  
De belastingdienst Middelburg heeft ingestemd met de Culturele ANBI met  
ingang van 01-01-2019. 
 
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als  
culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel  
gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een  
extra giftenaftrek geldt. 
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10.  Geplande activiteiten 2020 
  +  Uitbreiding van het StMM-bestuur (2 adviseurs) 
  + De voor het kerkhof gebruikte werkauto, Piaggio Ape, voorzien van website en logo 
  +  Onderzoek: Van ‘t Lindenhoutmuseum-archief; naar de overleden personen/ Weezenkerkhof 
  + Mogelijk publiceren naar aanleiding van het onderzoek 
  + Deelname: ‘NL Doet’ 13 en 14 maart 2020
  + De padenstructuur Weezenkerkhof herstellen  
  + Deelname: Maand van de Geschiedenis, 024-Geschiedenis /POP UPmuseum (maand oktober)
   ±  Opstellen begraafplaats ‘huishoudelijk reglement’  

±  Deelname:  bijeenkomsten coöperatie van Erfgoed Gelderland  
-  Voorbereiden van vervanging hekwerk kerkhof: donaties en subsidies  
   

  + Gerealiseerd
  ±  Deels gelukt 
  - Niet gerealiseerd (Corona-tijd is niet de gewezen tijd voor subsidie-aanvraag)

  Geplande activiteiten 2021 
   ■  Onderzoek: naar de overleden personen van de instelling rustend op het Weezenkerkhof
   ■  Publiceren naar aanleiding van het onderzoek 

 ■ Deelname: ‘NL Doet’ 13 en 14 maart 2020 
 ■ Deelname: Maand van de Geschiedenis, 024-Geschiedenis /POP UPmuseum (maand oktober) 
 ■ Voorbereiden van vervanging hekwerk kerkhof: donaties en subsidies 
 

Januari 2021
Bestuur Stichting Memento Mori

M.A.A.M. Bisselink, voorzitter P.C.H. Verheijen, secretaris J.M.M. Jansen, penningmeester
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Bijlage 1

Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten.

STATUTEN
STICHTING WEEZENKERKHOF MEMENTO MORI, NIJMEGEN

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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Illustratie , A-M Jansen , 2020
Weezenkerkhof Neerbosch 
N.a.v. litho Emrik& Binger, 1888
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Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com
KvK-nummer 71278060

Om het ‘Weezenkerkhof’ Neerbosch te ‘beschermen’ is eind maart 2018 de Stichting Memento Mori in het leven 
geroepen, met als doel samenwerking met verschillende partijen te zoeken. Plannen te maken, middelen en mogelijk-
heden te zoeken om het Weezenkerkhof te inventariseren en te revitaliseren.

Doelstelling
Met inzet van de verschillende participanten/subsidiënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed een   
 ‘eerherstel ‘krijgen. De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op het kerkhof zijn niet meer zicht-
baar. Het doel is om de verhalen van deze kinderen te achterhalen en het verhaal van deze kinderen weer te 
laten leven. Hierbij rekening houdend met de geldende AVG-wetgeving.

Samenstelling organisatie StMM
Het bestuur van de Stichting Memento Mori bestaat uit 3 personen:
■ Marcel Bisselink (historicus), voorzitter
■ Paul Verheijen (theoloog), secretaris
■ Anne-Marie Jansen (conservator/ directeur)  penningmeester 
Het bestuur van de stichting is uitgebreid met 2 adviseurs, een jurist en een bioloog. 
Een adviseur op gebied van archeologie is nog vacant. Een 15-tal  vrijwilligers zijn op afroep beschikbaar. 
Afhankelijk van de activiteit en in 2020, ook afhankelijk van de op het moment geldende Corona-regels.

Participatie
Met het Van ‘t Lindenhoutmuseum (eigenaar Ds.G. Boerstichting), Stichting In Paradisum, de BVKN zijn  
lopende contacten. Met de Ds. G. Boerstichting en de BVKN is een overeenkomst tot samenwerken  
gesloten. Belangrijk is om een groep vrijwilligers aan het project te verbinden om continuïteit te  garanderen.
■  www.vantlindenhoutmuseum.nl  

Van ‘t Lindenhoutmuseum - Kerkhofregister, inventaristie, historisch kader 
■  www.erfgoedgelderland.nl  -  Lidmaatschap van de Coöperatie Erfgoed Gelderland -  

kennis- en expertise en samenwerking
■ www.bvkn.nl - Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch /bewoners terrein Kinderdorp Neerbosch 
■ www.stichtinginparadisum.nl - expertise historische kerkhoven Nijmegen
■ Gemeente Nijmegen - wijkregisseur / afdeling cultuur

Inventarisatie
Participant in dit project is Van ’t Lindenhoutmuseum, met als eigenaar Ds. G. Boerstichting. Met de  
Ds. G. Boerstichting is een overeenkomst tot samenwerken gesloten. Het museum laat de historie van de  
Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen zien. De opvang van totaal  bijna 20.000 uithuis- 
geplaatste kinderen uit heel Nederland die hier woonden, onderwijs genoten en een vak leerden. De sociale 
geschiedenis van 150 jaar jeugdzorg. In het archief van het Van ’t Lindenhoutmuseum bevinden zich o.a. het 
eigen tijdschrift Het Oosten met daarin wekelijks de Kroniek der Weesinrichting, ‘Weezen-Almanakken’, het kerk-
hofregister evenals de dossiers van de kinderen.

StMM is het onderzoek gestart naar de ongeveer 526 begravingen op het ‘Weezenkerkhof’, waaronder onge-
veer 480 kinderen afkomstig uit geheel Nederland, evenals de stichters, enkele bestuurs- en personeelsleden 
zijn er begraven. De Gemeente Nijmegen heeft in 1878 vergunning verleend voor het oprichten van een bij-
zonder kerkhof. Het betreft een particulier kerkhof verbonden aan de jeugdzorginstelling ‘Lindenhout-stich-
tingen’. De eerst begravene is in 1879 en de laatste begrafenis was in 2016. 

Revitalisatie
Het tweede doel is revitalisatie van het ‘Weezenkerkhof, vanwege achterstallig onderhoud. Revitalisatie van 
de graven, het groen, de poort met de tekst Memento Mori, verdeeld over de twee poorten, en het vervangen 
van de omheining in een passend hekwerk. De Gemeente Nijmegen heeft dit ‘Weezenkerkhof’ aangemerkt 
als cultuurgoed op de Aandachtslijst voor Cultureel Erfgoed in 2015 om zo bescherming te kunnen bieden.

Bijlage 2  StMM - KOERS

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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7

Het herstel van de padenstructuur aan de hand van een 
foto uit 1957. Met gebruikmakening van opsluitbanden 
en boerengrind.

Gesponsord door Oranje-fonds -NLdoet  
verschillende vrijwilligersdagen
met max. 4 personen
•  blad, takken, zwerfafval, onkruid
• snoeien
• graven schoonmaken
• herstel padenstructuur

Plan 
Herstel Padenstructuur 
Weezenkerkhof Neerbosch
Stichting Memento Mori
Vanaf maart 2020

MAART APRIL MEI JUNI 
• Herstel padenstructuur
• Beplanting (bloemen, verwildering)
• Handpomp (water)
• Bankje 

                   ACTIVITEITEN 2020
M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 3

Met dank aan de vrijwilligers  
voor hun regelmatige inzet: 
Jan, Cora, Hans H, Arjo, 
Hans A, Huub, Frans, Gert,  
Jet, Simon en Ron
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BELEID 
StMM-Overleg:
•  In 2020 heeft Covid-19 gedomineerd en geregeerd. Dit was van invloed op activiteiten, samenkomsten, 

rondleidingen en op mogelijke subsidieaanvraag.
•  Het bestuur van Stichting Memento Mori kwam in 2020  tweemaal fysiek bijeen
•  Lopende zaken worden vanaf half maart via de groeps-app geregeld
•  Het overleg wordt genotuleerd door secretaris Paul Verheijen
•  ‘Overeenkomst tot begraven’ opgesteld
Samenwerking
•  Met Ds. G. Boerstichting / Van ‘t Lindenhoutmuseum:  onderzoek in het Neerbossche archief
•  StMM heeft als lid van Coöperatie Erfgoed Gelderland, een bijdrage geleverd met een ‘Aanhaakverhaal’ 

voor het Erfgoedfestival. Het verhaal van twee zusjes uit de Congo op Neerbosch. De jongste zus Alina ligt 
begraven op het Weezenkerkhof, overleden op 11-jarige leeftijd aan influenza. Schrijver is Rob van Oyen.

•  StMM neemt deel aan de Nijmeegse 024 Geschiedenis. Sinds 2011 worden in Nijmegen in het kader van 
de Maand van de Geschiedenis een weekend lang historische activiteiten georganiseerd onder de naam 
024 Geschiedenis Nijmegen. Ieder jaar bieden circa 30 instellingen en verenigingen op het gebied van het 
Nijmeegse erfgoed en geschiedenis verschillende activiteiten aan. In 2020 is het thema: OOST-WEST. Als 
voorbereiding heeft er verschillenede keren digitaal (ZOOM) overleg plaatsgevonden. Naast deelname aan 
de Pop-up-expositie heeft SMM meegewerkt aan de opbouw en het afbreken van de (totale) expositie. 

•  Moestuin Neerbosch: blad en sprokkelhout van de begraafplaats wordt hergebruikt als moestuincompost. 

Financieën
•  Jaaroverzicht 2020, Bank en Kas (zie Bijlage 7,  pag. 31)

Publiciteit
•  De werkauto (Piaggio) voorzien van logo en website (zie  pag. 4 en 21)
•  StMM- flijer (1.500 stuks) (zie  pag. 21)
•  Vier verschillende StMM-beeldimpressies/onderzoek  boeken (zie  pag. 16)
•  Diverse historische artikelen (Erfgoed Festival, Dodenakkers en Lindenholt Leeft) (zie  pag. 21)

ONDERHOUD
Regelmatig:
Door bestuursleden en vrijwilligers 
•  Opschonen kerkhof:  

Blad, takken, zwerfafval, onkruid,  
gras en brandnetels maaien

• Kerkhof onkruid vrijhouden

Incidenteel:
•  NL-doet vrijwilligersdagen   

(maart -april-mei 2020) (zie pag. 15)

Structureel: (zie p. 14)
• Padenstruktuur
• Handpomp, 
• Bankje

ONDERZOEK
•  Wekelijks onderzoek naar overleden personen 

Gemiddeld minimaal 20 uur per week (2 pers. x20)
•  Onderzoek bestaand uit informatie verzamelen en 

 toevoegen aan een ‘vast format’
•  Primair wordt onderzoek gedaan naar de overleden  

personen begraven op het Weezenkerkhof.
•  Secundair wordt onderzoek gedaan naar alle overleden 

personen van Weesinrichting / Kinderdorp Neebosch. 
Zo ook de periode voor 1879, toen de instelling nog  
geen eigen Weezenkerkhof had

•  Veelal gebruikte bronnen bij het onderzoek zijn:  
 - Registers en dossiers uit het VtLM-archief 
 -  Het Oosten, Neerbosch tijdschrift (1871-1965), 

 wekelijkse uitgave, vast artikel de Kroniek der 
 Weesinrichting, digitaal in te zien via www.delpher.nl

 -  Weezen-Almanak, uitgave van de Neerbossche 
 drukkerij/ uitgeverij (met jaarverslag)

 - Digitale burgerlijke stand, www.wiewaswie.nl
   

ALGEMEEN
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2020: Beeldimpressie 2 
■ Beeldimpressie, herziene uitgave
■ Weezenkerkhof Neerbosch
■ 98 pagina’s
■ Formaat: 21x 21 cm
■ Auteur en samensteller: A-M Jansen

2020: Twee zusjes uit de Congo 
■ Onderzoek: Beeld, illustraties en tekst
■  De 11-jarige Alina Klein is begraven  

op het Weezenkerkhof Neerbosch
■ 98 pagina’s
■ Formaat: 21x 21 cm
■ Auteur en samensteller: A-M Jansen

2020: Een tijdlijn-reis 
■  Onderzoek, beeldimpressie,  

Weezenkerkhof Neerboch
■ Tijdlijn 1863-2020
■ 98 pagina’s
■ Formaat: 21x 21 cm
■ Auteur en samensteller: A-M Jansen

•  Vier boeken  Unieke 1 exemplaar-uitgave 
  Te bestellen via StMM

2020: Symboliek (dood) 
■ Onderzoek, beeldimpressie
■ O.a. vergelijking Ned. begraafplaatsen
■ 98 pagina’s
■ Formaat: 21x 21 cm
■  Auteur, illustraties en samensteller: 

A-M Jansen

Omgekeerde toortsen:
symbool van het 

gedoofde licht
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M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Oud Weezendag  MEI 
Hemelvaart, donderdag 21 mei 2020

Reünie oud-Neerbosschers 
Traditie vanaf 1894
■  Oud Weezendag is ivm Corona afgelast
■  De begraafplaats is voorbereid; opgeruimd en 

bloemen op o.a. de graven van de stichters.
■  Voor individuele Oud Neerbosschers is op deze dag 

het Weezenkerkhof opengesteld.  Deze  plek staat 
symbool oor hun ‘familie’-begraafplaats. Zij lieten 
als gebruikelijk  bloemen achtergelaten. 

Maand van de Geschiedenis
■ thema: OOST -WEST
■ O24-Geschiedenis Nijmegen 
■ POP UP-museum: expositie + 2 boeken
■ Maand oktober 2020
■ Huis van de Geschiedenis (locatie)
■   1.000 bezoekers
Jaarlijks wordt landelijk  Maand van de 
Geschiedenis georganiseerd. De 024- 
Geschiedenis is een samenwerking van  
een dertigtal Nijmeegse cultuur- en  
erfgoedorganisaties. Dit jaar met een ruim 
aanbod aan activiteiten online.

StMM-uitwerking: 
OOST - WEST
De zusjes Lina en Jo Klein uit de Congo ver-
bleven op Neerbosch? Waarom kwamen zij 
daar? Alina overlijdt op 11-jarige leeftijd en 
ligt begraven op het Weezenkerkhof.

Zwerfsteen 
naast de poort
De steen is een schenking. De 
steen op de zijn plek krijgen was 
een hele onderneming. 

September 2020

OOST - WEST
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Fotowedstrijd
Foto ingestuurd 

en niet 
gekwalificeerd
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Bovenste foto: Grafkelder, onder de treurbeuk
Onderste foto:  Organische hekwerk, naast de Memento Mori Poort (nov. 2020) 

Voorlopig alternatief voor een defintief hekwerk rondom het perceel.
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PR - publiciteit 2020
Flyer Oplage 1.500 stuks januari 2020

€ 243,21

Piaggio De StMM-werkauto  is voorzien  
van logo en website

maart

€ 190,59

Erfgoed Festival
Erfgoed Gelderland
Onderzoek: StMM
Auteur: Rob van Oyen

Aanhaakverhalen
De Zusjes uit de Congo
https://erfgoedfestival.nl/aanha-
kers/alina-en-johanna-uit-banana/

Digitaal

Musis Sacrum,
Arnhem

Presentatie Erfgoed Festival
met alle Corona-maatregels

27 september

St. Dodenakker Op verzoek 2 artikelen:
1. Historie Weezenkerkhof  
2.  Over Stichting Memento Mori

In 
voorbereiding

Lindenhout leeft Nijmeegs wijkblad.  
Artikel/ beeldmateriaal  gestuurd

In 
voorbereiding

Diversen
Geo cache
Coördinatenspel

Twee vormen van dit spel zijn ge-
plaatst, door vernieling en diefstal 
is dit weer opgeheven

2020

Brand Een sterke wind waait richting wei-
landen. Alerte buren zien vuur op 
het kerkhofperceel. Met inzet van 
de brandweer is het snel opgelost.

29 juni 2020

Server Nas-server voor megadata-opslag 
tbv onderzoek. Server vanaf meer-
dere werkplekken benaderbaar.

Augustus

Hekwerk
by nature

Naast de oude poort is bij afwe-
zigheid van aansluitend hekwerk  
tijdelijk een natuurlijk hekwerk 
gemaakt van takken.

Oktober - 
november

Verwildering Bloemen en bolletjes in de kleuren 
blauw en wit; ter aankleding en ter 
verwildering.

December

Op het eigen perceel, achter de begraafplaats was  
een houtstapel gemaakt, bedoeld als schuilplaats 
voor bijv. egeltjes. Afbeelding links is het resterende 
na de brand. 
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Rondleidingen in 2020
Door het jaar heen zijn mensen op afspraak rondgeleid 
op het Weezenkerkhof. Het betreft kleine groepen, 
waarbij de 1,5 meter afstand ruim gewaarborgd kon 
worden. Ook zijn de nodige rondleidingen afgelast.
Daarnaast is aan bezoekers (passanten) uitleg gegeven, 
op moment tijdens werkzaamheden op het kerkhof.

In het kader van de 024geschiedenis, in de  maand 
oktober is  de geplande activiteit:
Avondrondleidingen in het donker met ZAKLAMP
- vr. 9 oktober
- vr. 23 okt  =  afgelast (ivm corona-voorzorg)
De personen die zich opgegeven hebben zijn gebeld en 
als de samenleving het weer toelaat, als Corona ons 
niet meer op de hielen zit, zal hopelijk in 2021 deze 
activiteit weer opgepakt worden.
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Afbeelding > Google-maps
- Alle straten van Kinderdorp Neerbosch heten Scherpenkampweg
- Scherpenkampweg 69 > correspondentieadres van Stichting Memento Mori
- Weezenkerkhof heeft geen ‘huisnummer’ 
- Langs het Weezenkerkhof ligt de snelfietsroute Nijmegen < > Beuningen,  rood geasfalteerd

6969

Weezenkerkhof Weezenkerkhof 
NeerboschNeerbosch

Kinderdorp Kinderdorp 
NeerboschNeerbosch
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M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 4

OVEREENKOMSTOVEREENKOMST  tot  begraven tot  begraven
Stichting Memento Mori sluit een overeenkomst ter vastlegging dat 
onderstaand genoemde persoon te zijner tijd begraven wil worden  
op het Weezenkerkhof Neerbosch.

De mogelijkheid van begraven op het Weezenkerkhof Neerbosch is 
voorbehouden aan mensen met een duidelijke Neerbossche relatie. 
Het betreft mensen die op de Weesinrichting/ Kinderdorp Neerbosch 
gewoond óf gewoond en gewerkt hebben óf er momenteel wonen.

Bij akkoord door het bestuur van StMM, verplicht de aanvrager zich om een jaarlijkse bijdrage te doneren ten 
 behoeve van het Weezenkerkhof Neerbosch.  Als ondersteuning voor het onderhoud ter in standhouding van de 
begraafplaats, met een minimaal bedrag van € 50 per jaar, te voldoen in de eerste maand van het kalenderjaar.
Het betalen van de vergoeding gaat in na tekenen van deze overeenkomst en zal na overlijden door de  
erfgenamen worden voldaan.

Datum aanvraag
Naam aanvrager
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorteplaats en datum
Emailadres
Telefoon
Naam erfgenaam/ contactpersoon
Telefoon
Emailadres
Vergoeding per jaar (min. € 50,00) €
0pmerking

Voor akkoord 
Datum Datum
Handtekening Handtekeningen

Naam aanvrager Namens StMM-bestuur:  
Marcel Bisselink, voorzitter
Paul Verheijen, secretaris
Anne-Marie Jansen, penningmeester

Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

correspondentieadres: 
Scherpenkampweg 69

6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com

www.weezenkerkhof.nl
KvK-nummer 71278060
Cuturele ANBI-stichting

RSIN 858648210
banknr.  NL33 TRIO 03792029 99

StMM is opgericht mrt. 2018
Het Weezenkerkhof  Neerbosch  

vanaf juli 2019 in eigendom

2525



2626



Oudste nog zichtbare graf  
uit 1880

Treurbeuk
Monument 1934

Gebroken zuil Graven stichters
✝1900 en ✝1918

Uitbrei   ding 

1953

Memento Mori  
poort 2020, PULS  

grondwater

2020, Paden, 1,5 mtr. breed, fijn boerengrind

Weezenkerkhof Neerbosch

1 2 3 4 43

45 44 6 510 9 8 711124749481314

1516

10 plekken urnbegravingen

Historische deel  

Weezenkerkhof   

vanaf medio 1879

4 reeds 
vergeven 
toekomstige 
plekken52

53
54
55

 Vergeven begraafplek

 Vier reeds vergeven toekomstige plekken 
 

 Nog te vergeven begraafplek 

 Tien nog te vergeven URN-begraafplekken
  U1 tot en met U10

Strooiveldje

5051 46

Voormalige ingang
aanduiding  plek oude poort

57 565861 5960

63 626467 6566

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10

 
Poort

Juli 2020 - StMM - AMJ

ho
ut

en
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e

Paarse rhododendron 
2019

Nog geen besluit over genomen

CONCEPT

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 5  

Mogelijk ter 
vergeven 
begraafplekken
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M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 6    AANPLANT in
       wit en blauw

Blauwe druifjes 
 

Voor verwildering, allerlei blauwe bloembolletjes
 

Dahlia’s  Vergeet-mij-nietjes 
 

Op het Weezenkerkhof zijn in 2020 allerlei  
witte en blauwe planten/bloemen gepoot.  
Deze aanplant is geschonken door:
• Fam. Hammink-Jolink, Nederasselt 
• Fam. Sijtsema-Saartjes, Neerbosch
• J. Diederiks, Ewijk
• Fam. Bisselink-Jansen, Neerbosch
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Witte Sieruien

Witte hyacinten en sneeuwklokjes  Gladiolen

Wilde gerarniums + Herfstanemonen
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Weiland naast het Weezenkerkhof Neerbosch
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UITGAVEN omschrijving bedrag
10-01-2020 Website  € 29,04 
29-01-2020 StMM flyers  € 243,21 
12-03-2020 Opsluitbanden (afwerking paden)  € 315,74 

Catering, brandstof, StMM fotoboek  € 141,23 
19-03-2020 1.500 flyers  € 190,59

Opsluitbanden grintpad  € 119,60
01-04-2020 Kwartaallosten Bank € 38,35
16-04-2020 Website hosting  € 127,66
04-05-2020 StMM-Fotoboeken € 138,36

Gereedschappen € 56,37
22-05-2020 Boerengrind (5 kuub)  € 600,00 

Weedloverdraad (maaien)  € 35,09 
28-05-2020 Boerengrind (2 kuub)  € 270,40 
13-06-2020 Wereldpas (bank)  € 20,00 
01-07-2020 Kosten Bank  € 38,25 
02-07-2020 Materiaal  € 24,98 

Handpomp  € 230,00 
09-07-2020 Materiaal puls  € 39,43 
13-07-2020 Houten constructie handpomp  € 450,00 
15-07-2020 Website  € 29,04 
24-07-2020 2x hangsloten (pomp en bankje)  € 47,29 

Steenzout  10x 25 kg € 119,79
02-08-2020 Lidmaatschap  Erfgoed Gelderland  € 121,00 
01-10-2020 Kwartaalkosten Bank  € 38,45 
12-10-2020 Website  € 29,04 

Totaal uitgaven StMM 2020 € 3.493,56 
     INKOMSTEN Omschrijving donaties/ subsidies / vergoeding per BANK bedrag
06-02-2020 Oranje-Fonds  € 350,00 
15-06-2020 Bijdrage Weezenkerkhof  € 100,00 
08-08-2020 Donatie  € 50,00 
12-10-2020 Vriend  € 50,00 
30-10-2020 Donatie  € 50,00 

Totaal inkomsten StMM 2020  €  600,00
Verschil inkomsten en uitgaven                                                                         -  €   2.893,56 

31-dec-2020 StMM Saldo bankrekening  € 12.997,46

StMM FINANCIEEL OVERZICHT 2020
overzicht in- en uitgaven BANKBijlage 7

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

2020       Saldo StMM KAS inkomsten uitgaven
17 juni 1 rondleiding  Weezenkerkhof ( 4 personen)  € 20,00
5 juli Jaarvergoeding (Overeenkomst tot begraven) 1 persoon € 50,00
20 juli Vergoeding brandstof, plaatsen grote steen € 25,00
30 sept. 1 rondleiding  Weezenkerkhof ( 4 personen)  € 40,00

1 zak steenzout verkocht  € 12,00
1 zak steenzout geschonken € 12,00

€ 122,00 € 37,00
IN KAS 31-12-2020 € 85,00
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WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 8     INVENTARISATIE 
Weezenkerkhof Neerbosch 

     (2019) niet herzien in 2020
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10 mei 1934
monument
‘afgebroken zuil’

Symbool van het  
(jonge) afgebroken leven
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JAARVERSLAG 2020
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