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Bijlage 1 Aanvulling graven met een historische betekenis of 
grafbedekking met een opvallende kwaliteit 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij C, graf 68 

Naam overledene: Jacqueline Bos 

Overlijdensdatum: 12 maart 1949 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

“Zalig is het kinderlot. Jong gestorven, vroeg bij God”. 
Deze tekst is een tekst die in de 19e eeuw en begin 20e 
eeuw de mensen volop op de lippen lag, als het ging om 
de kindersterfte. We zien hem hier letterlijk 
weergegeven. De enige keer dat we dat op deze 
begraafplaats zien. 

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij D, graf 41 

Naam overledene: Berend Booij 

Overlijdensdatum: 22 augustus 1943 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Onder invloed van de Marantha-beweging, 
Pinkstergemeenten, enz. kwam er een nieuwe theologie 
binnen. In deze theologie is sprake van meerdere 
opstandingen en opname van de rechtvaardigen in Gods 
ogen. We zien dit letterlijk terug op deze steen. “Twee 
zijner broertjes zijn alreeds ontslapen. Maar te zamen 
zullen zij met de eerste opstanding ontwaken”.  
Er is sprake van een eerste opstanding. Dat geeft aan dat 
er ook een tweede wordt verwacht. De eerste is dan 
gericht op het wegnemen van de rechtvaardigen, terwijl 
de oude wereld nog ‘even’ blijft bestaan. 
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Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij E, graf 20 

Naam overledene: H. A. Huisjes 

Overlijdensdatum: 7 december 1938 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit is het oudste graf op gedeelte III waarbij Jugendstil de 
grondslag is van het bovenste gedeelte, in plaats van de 
traditionele palmtak of de treurboom.  

 

 
 

Begraafplaats: Hollandscheveld 

Grafnummer: Ged. III, rij F, graf 52 

Naam overledene: Hendrik Wolting 

Overlijdensdatum: 9 november 1936 

  

Reden: A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4  

Argumentatie: Foto: 

Dit is het eerste grafteken op gedeelte III waarin een 
bijbeltekst volledig is uitgewerkt. “Gelijk zich een vader 
ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de Heere over 
degenen die Hem vrezen”. 
Het gaat niet om een niet alledaags rouwtekst, maar wel een 
tekst die gericht is op een diepe overtuiging van een nieuw 
begin in plaats van een op dat moment te constateren dood. 
Dit valt binnen de visie van de nieuwe wereld, wederkomst 
van Christus, enz. 

 

 
 
 


