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Terrasgraven
Zoals u wellicht gezien heeft zijn we vlak voor de Olijfhof met een nieuw project bezig; hier zijn we zogenaamde
terrasgraven aan het bouwen. Deze grafvorm is uniek in Nederland. Momenteel zijn de eerste twee niveaus van
in het totaal vier terrassen klaar welke plaats bieden aan 80 graven. Deze vorm van begraven sluit helemaal
aan bij de terrassen voor de Olijfhof waardoor het landschap mooi in elkaar overloopt en volledig opgenomen
wordt in het glooiende landschap dat ons begraafpark zo kenmerkt.
De graven bieden ruimte aan twee personen per graf. Men wordt op een standaard manier begraven waarbij de
persoonsgegevens aan de voorkant van het graf komen te staan. De bovenkant van de terrassen zal bekleed
worden met gras. Er zijn nisjes bij elk graf gemaakt die de mogelijkheid bieden iets persoonlijks bij het graf te
plaatsen.

Allerzielen
Net als voorgaande jaren biedt Begraafpark Heilig Land Stichting u de gelegenheid om uw dierbaren, in een
sfeervolle omgeving, te herinneren om wie ze geweest zijn en wat ze ons nu nog te vertellen hebben, als directe
naasten, die op een andere manier in het leven met ons mee gaan. De Piet Gerritszaal is zondag 2 november
van 15.00 tot 19.00 uur ingericht voor open inloop waarbij er gelegenheid is elkaar te ontmoeten, gedichten
zullen worden voorgelezen en een koor onder leiding van Ellen Deimann levert een muzikale bijdrage.

Levensboek
Graag nemen wij de gelegenheid te baat om u te wijzen op de diensten van Peter-Paul van Vugt. Deze oudjournalist van dagblad De Gelderlander heeft recentelijk een zogenaamd levensboek geschreven over iemand
die inmiddels overleden is en op de HLS begraven ligt. Peter-Paul heeft een paar jaar geleden van het schrijven
van levensboeken zijn werk gemaakt. Hij vindt het belangrijk dat herinneringen na iemands overlijden niet
verloren gaan.
Elk leven is immers het waard herinnerd te blijven. Hij schrijft op basis van een
paar interviews een boek over uw leven of dat van uw dierbare. Uw eigen
autobiografie dus, of een biografie. Hij zorgt voor de tekst en maakt er samen met
door u aan te leveren foto’s een mooi boek van. Wij kunnen u hem van harte
aanbevelen.
Als u meer over het werk van Peter-Paul van Vugt wilt weten, kijk dan op zijn
website: www.mijnlevensverhaal.com of bel hem: 024-355 6661

100 jaar begraafpark - Het Heilige Land van Piet Gerrits (1878-1957)
In 1911 richtte kapelaan Arnold Suijs uit Waalwijk de Stichting Het Heilige Land op met als doel het dagelijks
leven in Palestina ten tijde van Jezus van Nazareth op aanschouwelijke wijze in een bedevaartpark uit te
beelden. Het bestuur had vier jaar nodig om fondsen te werven, grond aan te kopen en architecten en
aannemers aan het werk te zetten. Eind 1914 waren de gebouwen gereed en werd door de kunstenaar Piet
Gerrits een begraafplaats aangelegd als onderdeel van het bedevaartpark. Op 6 januari 1915 wijdde mgr.
C.A.A. van Son, deken van Nijmegen, de Cenakelkerk, de pastorie, het Bijbels Museum, het klooster voor de
zusters en de begraafplaats in en konden zij daarna in gebruik genomen worden. Piet Gerrits kreeg een
aanstelling als beheerder van de begraafplaats en richtte een oosters ogende landschapstuin in met
kruiswegstaties, Calvarieberg, Heilig Graf, Hemelvaartkapel en Hof van Olijven. Hij ontwierp de
grafmonumenten en metselde muurtjes van Kunradersteen om de graven. Na zijn overlijden in 1957 werd zijn
werk voortgezet door zijn dochter Diet Gerrits.
Ter ere van het 100 jaar bestaan van het complex de Heilig Landstichting is er een symposion over Piet Gerrits
georganiseerd. De viering vindt plaats op zaterdag 3 januari 2015.Tijdens deze viering presenteert auteur Jan
Willemsen, archivaris van de Heilig Land Stichting, zijn boek. In het boek, Het Heilige Land van Piet Gerrits
(1878-1957), wordt nauwgezet de gefaseerde aanleg en inrichting van de Begraafpark na 1915 beschreven.
Na afloop van het symposion zal het boek aangeboden worden aan mevrouw A. Gerrits-van Dijk,
schoondochter van Piet Gerrits.
Voor meer informatie over het boek en het symposion kunt u mailen naar J.Willemsen@kpnplanet.nl.

Engraved in my Heart
Op zaterdag 15 november presenteert het Projectkoor Gelderland een programma rond het thema
vergankelijkheid, onvervuld verlangen en de troost van de verbondenheid in liefde: Engraved in my heart.
Ruimte voor verstilling, maar ook aandacht voor de gekwelde gemoed en de vreugde van het verlichtende:
herinnering, dans drank en het licht van de geest.
Begeleid door het Weidler Kwartet, Basist Tis Marang en accordeonist Bart Lelivelt belooft het een prachtig
concert te worden. Voorafgaand aan de uitvoering maakt men een korte wandeling door ons Begraafpark, als
een stemmige inleiding op het concert.
Het concert begint om 20:00 uur in de Cenakelkerk.
Entree: 18 euro aan de kassa of 16 euro in de voorverkoop;
Voor kaarten kunt u e-mailen naar projectkoorgelderland@hotmail.com
Een bijzondere novemberavond, mis het niet!

Het koffieconcert
Op 30 november is er weer een koffieconcert. Het ensemble bestaat deze keer uit: Emiel
Hoefnagel, tenor, Lidia van der Vegt, hobo, en Heleen Venekamp, harp. Ze zullen een
prachtig stuk spelen van Sergo Militello (1963): Cantar del Alma.
Het concert begint om 12:30 in de Piet Gerritszaal.
De entree bedraagt 10 euro.

Mededeling
Ter bescherming van onze unieke identiteit wordt u vriendelijk verzocht om geen planten, zitjes of andere zaken
buiten het graf te plaatsen. Het gebruik van RVS, glas, kunststof, grind en split is niet toegestaan.
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