
GRAF ADOPTIE KLOOSTERKERKHOF STEIN 
 
 
Nadat in 1997 de laatste religieuzen het Kloosterbejaardenoord Kasteel Stein hebben verlaten en zij 
na twintig jaar niet meer in staat blijken te zijn om het kloosterkerkhof te onderhouden, heeft de 
'Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters' in Stein (vanaf 2014 bekend onder de naam: 
Stichting Erfgoed Stein) het initiatief genomen, om het kerkhof voor de toekomst veilig te stellen. 
Samen met de congregaties Missionarissen van het Heilig Hart en de Dochters van Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart en de gemeente Stein is een plan uitgewerkt, hoe het kerkhof kan worden 
behouden en hoe het onderhoud in de toekomst kan worden gegarandeerd. Als in 2012 de graven zijn 
gerestaureerd en de achterstallige onderhoudswerkzaamheden zijn weggewerkt, wil de 
Archeologiestichting de graven ter adoptie aanbieden aan iedereen, die hierin geïnteresseerd is. 
Onder meer middels adoptie kunnen de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden 
gegarandeerd en kan het kerkhof voor de toekomst worden bewaard.  
 
De adoptie van een graf wordt door de Stichting bevestigd door middel van een persoonlijke brief en 
het toesturen van een adoptiecertificaat. Van personen die een graf adopteren, de zogenaamde 
adoptanten, verwachten wij, dat zij belangstelling tonen voor de desbetreffende overledene, het graf 
regelmatig bezoeken en het plaatselijk onderhouden, en dat zij twee maal per jaar een bloemengroet 
brengen. Naast de persoonlijke aandacht die de adoptant aan het graf schenkt wordt het kerkhof 
periodiek onderhouden door vrijwilligers van de Stichting en de IVN. 
 
De Stichting Erfgoed Stein wil de herinnering aan het Missiehuis, de overledenen en de periode 
waarin zij leefden in leven houden. Steeds meer nabestaanden van de religieuzen zijn hen ontvallen 
en daarom dreigen zij vergeten te worden. De Stichting wil niet alleen zorgen voor het behoud en 
onderhoud van het kloosterkerkhof en de graven, zij wil ook dat de namen en de verhalen van de 
religieuzen in herinnering worden gehouden. 
 
Het kloosterkerkhof van Stein wordt gezien als cultuurhistorisch en religieus erfgoed. Het herinnert ons 
aan de periode dat de paters, broeders en zusters deel hebben uitgemaakt van de gemeenschap van 
Stein. Niet alleen in en rondom Stein, maar ook in allerlei werelddelen zijn de paters, broeders en 
zusters van grote betekenis geweest voor de bevolking.  
 
Op het kerkhof liggen 159 religieuzen. Er zijn dubbelgraven en er zijn graven waarin meerdere 
personen zijn herbegraven nadat kloosters van de congregatie MSC elders in het land zijn gesloten. 
Er zijn totaal 117 graven die geadopteerd kunnen worden. 

 
 



Adoptie van een graf op het kloosterkerkhof van Stein 

 
 
Huisregels: 
 
 
- U kunt een graf adopteren voor de duur van minimaal vijf jaar. 
- De stichting wijst u als adoptant een graf toe. U kunt echter ook uw voorkeur voor een 

bepaald graf kenbaar maken. 
- Als u een toegewezen graf aanneemt als adoptiegraf, dan accepteert u ook 

onderstaande voorwaarden. 
- De adoptie wordt voor een periode van minimaal vijf jaar aangegaan. Na deze vijf jaar 

wordt de adoptie stilzwijgend verlengd voor opnieuw een periode van vijf jaar. 
- U betaalt jaarlijks een bedrag van € 15,--  per geadopteerd graf. Dit geld wordt 

besteed voor het algemeen onderhoud van het graf en het kerkhof. 
- Na ontvangst van het inschrijfformulier en betaling ontvangt u een adoptiecertificaat 

met daarop de gegevens van de overledene; zijn naam, de ligplaats en de overige 
beschikbare gegevens, voor zover deze bekend zijn. Tevens ontvangt u bij 
inschrijving een boek over het werk en leven van de congregaties en van de 
religieuzen. 

- Adoptie betekent primair het graf enkele keren bezoeken en tijdens het bezoek het 
graf schoon, opgeruimd en onkruidvrij houden. Het algemeen en periodiek onderhoud 
van het kerkhof wordt gedaan door de gemeente en vrijwilligers van de Stichting en 
de IVN. 

- Van de adoptant wordt verwacht dat minimaal twee maal per jaar, in de eerste week 
van november (Allerheiligen en Allerzielen) en in de eerste week van mei 
(Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), bloemen worden gelegd bij het graf.  

- U mag uitsluitend snijbloemen bij het graf plaatsen in de daarvoor bestemde 
steekvazen. Vaste planten en bloembakjes zijn niet toegestaan. 

- Bent u niet in de gelegenheid om twee maal per jaar bloemen te leggen bij het 
geadopteerde graf, dan kan de Stichting dit verzorgen voor een bedrag van € 15,-- 
per jaar. 

- Adreswijzigingen en eventueel andere mutaties die van belang zijn, dienen aan de 
stichting te worden doorgegeven. 

- Wanneer u een adoptiecertificaat wilt beëindigen en / of aan een ander wilt 
doorgeven, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken bij de Stichting. 

 
 
Het inschrijfformulier wordt gestuurd naar: 
Secretariaat Stichting Erfgoed Stein 
(voorheen: Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters), 
Koningsberg 5, 
6129 AT Berg aan de Maas. 
email: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl 
 
De bijdrage wordt bij inschrijving en jaarlijks vóór 1 november gestort op  
Rekening NL71RABO 0105912301 

ten name van 
Secretariaat Stichting Erfgoed Stein 
te Stein. 
 
Bij voorkeur maakt u gebruik van een automatische betaling. 



INSCHRIJFFORMULIER: ADOPTEER EEN GRAF 
 
 
De Stichting Erfgoed Stein (voorheen: Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters) 
biedt de graven ter adoptie aan. Uw jaarlijkse bijdrage van € 15,00 per jaar wordt onder meer 
aangewend voor het algemeen en periodiek onderhoud van het kloosterkerkhof. 
 
Als adoptant ontvangt u een certificaat met daarop de naam van de overledene, de ligplaats en 
de overige beschikbare gegevens voor zover deze bekend zijn. Bij inschrijving ontvangt u tevens 
een boek over het werk en leven van de congregaties en van de religieuzen, die op dit 
kloosterkerkhof zijn begraven. 
 
Adoptie betekent primair het graf enkele keren bezoeken en tijdens het bezoek het graf schoon, 
opgeruimd en onkruidvrij houden. Het algemeen en periodiek onderhoud van het kerkhof wordt 
gedaan door de gemeente en vrijwilligers van de Stichting en de IVN. Van de adoptant wordt 
verwacht dat minimaal twee maal per jaar, in de eerste week van november (Allerheiligen en 
Allerzielen) en in de eerste week van mei (Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), bloemen 
worden gelegd bij het graf. Er mogen uitsluitend snijbloemen bij het graf geplaatst worden in de 
daarvoor bestemde steekvazen. Vaste planten en bloembakjes zijn niet toegestaan. 
 
Met de adoptieaanvraag accepteert u de gestelde voorwaarden, zoals deze in "de huisregels' zijn 
verwoord. 
 
 
Naam:  ............................................................................................................................ 
 
Adres:  ............................................................................................................................ 
 
Postcode en woonplaats: ..................................................................................................... 
 
Telefoon: ....................................... E-mail: .................................................................. 
 
Bank-/girorekening:  ..................................................................................................... 
 
Hoeveel graven wilt u adopteren à € 15,--  per geadopteerd graf? ........................................... 
 
Hebt u een voorkeur voor de adoptie van een bepaald graf of bepaalde graven, en zo ja, welk 
graf / welke graven?  
 
.................................................................................................................................................... 
 
Draagt u zelf zorg voor het minimaal tweemaal per jaar plaatsen van bloemen of wilt u dit laten 
verzorgen door de Archeologiestichting ad. € 15,-- per jaar? 
 
O zelf verzorgen   O De Stichting draagt er zorg voor   
 
 
Overige opmerkingen: 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
Het inschrijfformulier wordt vóór 1 oktober gestuurd naar: 
Secretariaat Stichting Erfgoed Stein, 
(voorheen: Archeologiestichting Dokter Beckers - Pater Munsters), 
Koningsberg 5, 
6129 AT Berg aan de Maas. 
email: secretariaat@stichtingerfgoedstein.nl 


