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ALGEMEEN
In het jaar 2016 werd het groen op de begraafplaats volgens plan onderhouden.

Het bestuur heeft de taak bij dit onderhoud, daar waar nodig, advies te geven.

Helaas zrln de aanwezige konijnen een plaag voor de beplanting.

POORTGEBOUV/
In20l6 heeft de woning in het poortgebouw een grondige verbouwing ondergaan.

Aannemer Den Boer heeft in overleg met de bewoners van de woning de renovatie zorgvuldig

en voorzichtig aangepakt. De heer en mevrou\À/ Bennink hebben tijdelijk een door de VGO
gehuurd huis gewoond.
Tijdens de verbouwing werd het bestuur en de adviseurs de gelegenheid gegeven de

voortgang te bekijken.
Het eindresultaat mag gezienworden en heeft nu weer een goede toekomstwaarde.

Eind december overleed na een ernstige ziekte de heer Bennink.
De heer Bennink en zijnvrouw zrjn de VGO op diverse gebieden tot steun geweest.

RESTAURATIE VAN DE GRAVEN
De restauratie van de graven is voorlopig beëindigd.

OPGRAVINGE,N
Op 10 december 2014, alweer twee jaar geleden, vond de start plaats van opgravingen naar de

fundamenten van het oude kerkje.
Van de archeologische veldonderzoek is een uitgebreid professioneel verslag verschijnen, dat

op 26 mei20l6 werd gepresenteerd in de Waterstaatskerk te Hengelo.-

De gemeente Hengelo, de provincie Overijssel en de VGO hebben als gezamenlijke

opdrachtgevers er voor gezorgd, dat er meer duidelijkheid is over het eerste Lambertus ker§e

en dat dit op verschillende wijzen definitief is vastgelegd.
De opgraving gaf aan, dat het oude ker§e op een zandrugheeft gestaan. Er is nog een klein
stukje fundering gevonden.

De contouren van het kerkie zijn in corten staal aangegeven en er is een kijkzuil met de

aÍbeelding van het ker§e op de begraafplaats aangebracht.

Een app "eerste ker§e" is beschikbaar. Deze app geeft heel veel informatie over de

geschiedenis van het ker§e en over het bouwwerk zelf.
Een DVD box geeft alle informatie over het archeologisch onderzoek.



VOORTAARSDAG
Op 22mei 2016 vond de traditionele Voorjaarsdag plaats, waarbij vele bezoekers

verwelkomd konden worden.
De muziek werd verzorgd door Muziekvereniging Concordia.

KUNST OP DE BEGRAAFPLAATS
Kunstenares Linda Nieuwstad uit Utrecht verzorgde de jaarlijkse kunst op de begraafplaats.

Het werk, getiteld Flores sub rosa fossa, is een uitvergroting van een boeket bloemen.

Het werk was gebaseerd op diverse geschilderde bloemstillevens van de 17" eeuwse Rachel

Ruys (1664 -1750).

OPEN MONUMENTENDAG EN NACHT VAN DE NACHT
Op zaterdag 16 september 2016 vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats.

De begraafplaats had aan belangstelling niet te klagen.

Enige tijd later (26 oktober 2Afi) bezochten 30 personen tijdens de Nacht van de Nacht de

begraafplaats. Hierbij was het bestuur vertegenwoordigd.

BESTUUR
Op 17 maart, ertlT november vergaderden bestuur en adviescommissie plenair.

Per 31 december 2016 zaghet bestuur er als volgl uit:
F.G.M. Jonkman
B.H. Kok-Bouma
R.A. Pronk
M. van Rooij
H.C.de Gruil
L.M.Schoolkate

voorzitter
secretaris
penningmeester
archivaris
monumentenbehoud
groenvoorziening

De Adviescommissie bestond uit de heren: V/.J.Hilarius, D.Buitinga, E.Meester,

C.H.Timmers, J.Heldoorn.

Aan Bestuur en Adviescommissie is na de renovatie van het groenpark en de restauratie van

de grafstenen de taak erop toe te zien, dat de conditie van het park en grafstenen op peil blijft.
Zo zal de Oude Algemene Begraafplaats immer een momrmentale rustplaats blijven in het

centrum van het levendige Hengelo.

B.H.Kok-Bouma
secretaris


