
DE GERESTAUREERDE BEGRAAFPLAATS VAN DE LAURENTIUSKERK (PKN) IN 
GINNEKEN                     Andries van Dijk 

Zaterdag 11 juni 2016 vond de (her)opening plaats van de gerestaureerde begraafplaats van 
de Laurentiuskerk (PKN) aan de Duivelsbruglaan te Ginneken. Onze kerkenraad had een 
uitnodiging gekregen om deze (her)opening bij te wonen. Namens de kerkenraad ben ik 
daarheen gegaan. 

Drie jaar geleden is begonnen met de restauratie, die onlangs is voltooid met het vervangen 
van het houten toegangshek door een beter passend gietijzeren hek. De begraafplaats is nu 
niet alleen meer beschikbaar voor leden van de protestantse kerk van Ginneken, maar ook 
voor anderen. De nieuwe naam is vanaf deze (her)opening “Kerkhof Oud-Ginneken”. 

De middag bestond uit het luisteren naar een lied van de cantorij van de Laurentiuskerk en 
naar koraalmuziek gespeeld door het Reünie Orkest der Artillerie en uit het aanhoren van de 
nodige toespraken. Als eerste de toespraak door de voorzitter van het College van 
Kerkrentmeesters van de Laurentiuskerk, waarbij hij de sleutels van het nieuwe toegangshek 
overhandigde aan de voorzitter van de kerkenraad van de Laurentiuskerk. Vervolgens waren 
er toespraken over de geschiedenis van Ginneken, over de geschiedenis van Generaal 
Chassé (held van Waterloo in 1815, bevelhebber van de citadel van Antwerpen tijdens de 
Belgische opstand in 1832 en de eerste directeur van de KMA te Breda, wiens nationale 
grafmonument sinds zijn overlijden in 1849 staat op het Kerkhof Oud-Ginneken) en over de 
verandering van rouwrituelen in onze moderne tijd.  

Na de toespraken ging het hele gezelschap onder de 
opwekkende klanken van het Reünie Orkest der 
Artillerie naar buiten alwaar de voorzitter van de 
kerkenraad van de Laurentiuskerk de sleutels van 
het nieuwe toegangshek officieel overhandigde aan 
de loco-burgemeester van de gemeente Breda.  

Na een wandeling over het kerkhof en 
het bezichtigen van de nieuwe muur 



en urnenplaatsen werd deze feestelijke middag besloten met een hapje en een drankje in 
Mariëndal, het verenigingsgebouw van de Laurentiuskerk.


