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RK. begraafplaats Heeze 
 
Ter inleiding 
Tot 1853 werden alle overledenen van Heeze begraven op de algemene 
begraafplaats van de voormalige grote kerk. De ambitieuze pastoor 
Joannes Gast wilde naast een nieuwe kerk, die al sinds 1833 in gebruik 
was, ook een kerktoren realiseren met een bijbehorende rooms katholieke 
begraafplaats. In de jaren 1852-1853 kwam er de toren en in dat jaar werd 
ten noorden van de kerk ook een nieuwe begraafplaats aangelegd. 
 
Deken Van Someren, de deken van Eindhoven tot welk dekenaat Heeze 
toen behoorde, zegende het kerkhof plechtig in op 21 februari 1853.1 
 
Over zijn bezoek aan Heeze op woensdag 22 augustus 1855 schrijft 
schoolmeester en heemkundige P.N. Panken in zijn dagboek: “Ten noorden 
der kerk aan den pastorij-tuin, is, in Januarij 1854, met het begraven der 
Katholieke lijken, een aanvang gemaakt. Bezienswaardig is vooral de 
graftombe van den Zeer Eerw. Pastoor Gast, een Bosschenaar, den 16 
Junij 1854 overleden en onder deze prachtige tombe rustende. Meest uit 
eigen beurs stichtte ZwelEw. Kerk, toren, kerkhof enz. enz. zoodat de 
Heezenaars aan ZWelew. zeer veel verpligting hebben.” 
 
Omdat het kerkhof te klein ging worden besloot het kerkbestuur in 1923 tot 
aankoop van een stuk grond ter grootte van 1660 m2 aan de noordzijde van 
het kerkhof. 
Op grond van de wet op de lijkbezorging was er toestemming van de 
gemeente nodig om het terrein als begraafplaats te mogen gebruiken en bij 
brief van 2 maart 1923 formuleerde het kerkbestuur haar verzoek daartoe.2 
Na machtiging van mgr. A.F. Diepen kon het nieuwe deel op zondag 15 
april 1923 plechtig worden ingezegend. 
 
In de jaren 1983-1984 werd het kerkhof gerenoveerd nadat er eerst twijfels 
waren geweest over het voortbestaan van het kerkhof. Sinds 1966 waren 
gesprekken gaande over de aanleg van één algemene begraafplaats. 
Bij de renovatie werd onder andere voorzien in een overkapping waar de 
gebeden worden uitgesproken bij uitvaarten en waar een columbarium is 
ondergebracht. Het grote natuurstenen kruis uit 1855 verkeerde in zodanig 
slechte staat dat het niet kon worden gehandhaafd. Op een andere centrale 
plek werd een nieuw kruis geplaatst en voorzien van het oude ijzeren 
corpus. Op 25 mei 1984 werd plechtig gevierd dat de renovatie was 
afgerond. 
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 GA Heeze inv. 1705; Het betrof het perceel kadastraal bekend  F 1264 groot 16 

aren en 60 ca. 
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De toegangspoort 
 

 
 

 

         
 

In de pilasters van de poort zijn natuurstenen blokken met doods-
hoofd opgenomen met het onderschrift: ‘Memento mori’. Dat is een 
Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als ‘Gedenk te sterven’ 
of ‘Gedenk, o mens dat gij van stof zijt en tot stof zult gij weder-
keren’.  
De spreuk komt al voor op zilveren Romeinse bekers. Het was vrij 
algemeen gebruikelijk bij de ingang van begraafplaatsen een 
toepasselijke spreuk aan te brengen. 
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Gezamenlijk graf zusters 
 

 
 
De overleden zusters van de Sociëteit van Jezus-Maria-Jozef 
(J.M.J.) werden in de periode 1894 tot 1969 in een voor hen 
gereserveerd gedeelte van het R.K. kerkhof  bijgezet.  
 
De Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (of kortweg  Zusters van 
JMJ) is een katholieke congregatie van zusters die in 1823 in 
Amersfoort is ontstaan. De Jezuïetenpater Mathias Wolff (1779-
1857) is de stichter van de congregatie. 
Voorop stond het geven van onderwijs aan arme kinderen. Vanaf 
1859 kwam daar bejaarden- en gezondheidszorg bij. In 1897 
waren er al 880 zusters. In dit jaar vertrokken een groot aantal 
zusters naar Nederlands-Indië. Later waren er ook activiteiten in 
India. 
  
Pastoor Stephanus Gast kwam van 's-Hertogenbosch en was 
zodoende goed bekend met hun moederhuis Mariënburg aldaar. 
Toen hij samen met burgemeester Deelen het initiatief nam voor 
een liefdehuis verzocht hij de congregatie om een communiteit in 
Heeze te stichten. Op 25 november 1881 konden de zusters hun 
intrek nemen in het nieuwe gebouw dat de naam “Nicasiushuis” 
kreeg. 
 

Op verzoek van de congregatie is dit grafveldje in het 
voorjaar van 2013 geruimd. 
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Pastoorsgraven 
 

 
 
De grafstenen, allen 
uit de periode vóór 
het samengaan van 
de parochies St. 
Martinus en St.Jan in 
1993, zijn van de 
navolgende 
pastoors/dekens: 

 
 
 

 
 

Joannes Gast (’s Hertogenbosch 20 november 1790, Heeze 16 
juni 1854) 
Hij was de bouwpastoor van de waterstaatskerk die tussen 1829 
en 1833 werd gebouwd. De toren volgde in de jaren 1852-1853. 
Het jaar daarop overleed hij. Deze begraafplaats heeft hij in 1853 
laten aanleggen en was zodoende de eerste pastoor die hier zijn 
laatste rustplaats vond. 
 
Antonius Petrus van Iersel (Tilburg, 23 mei 1822 - Heeze, 20 
oktober 1868) 
Hij was kapelaan in Heeze. 

 
 

Stephanus Petrus Gast (’s-
Hertogenbosch, 26 december 
1819 – Heeze, 8 juni 1884) 
Hij was een neef van de 
eerder genoemde pastoor 
Joannes Gast. 
Op 13 augustus 1844 werd hij 
tot priester gewijd en was 
achtereenvolgens assistent in 
Beek en Donk, kapelaan in 
Helmond en sinds 1862 
pastoor in Heeze. 
Zijn stoffelijk overschot werd 
bijgezet bij zijn oom. In 1885 
werd het huidige 
grafmonument voor oom en 
neef geplaatst.3 
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Plattegrond van de pastoorsgraven 
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Bartholomeus Kemps 
(Leende, 6 september 1836 – 
Eindhoven, 2 augustus 1916) 
De burgemeester van Leende, 
Paulus Kemps, was zijn vader. 
(zie kerkhof Leende) 
Hij studeerde op het seminarie 
van het bisdom 's-
Hertogenbosch waarna hij in 
1861 zijn priesterwijding 
ontving. Daarna werd hij 
achtereenvolgens kapelaan in 
Helmond, assistent in Dussen 
en in 1881 pastoor in Bladel, 
gevolgd door Heeze in 1884. 
In 1896 werd hij deken van 
Valkenswaard. Hij was een van 

de initiatiefnemers van de 
oprichting van de Boerenbond en de Boerenleenbank. In 1911 
ontving hij een onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
In 1915 deed hij om redenen van leeftijd en gezondheid afstand 
van zijn functies en een jaar later overleed hij in het gasthuis te 
Eindhoven. Hij was een innemende persoonlijkheid.4 

 
Hermanus Josephus de Bruijn (Bladel, 3 januari 1872 - Heeze, 3 
februari 1925) 
Priester gewijd op 12 juni 1897; 
Kapelaan te Oisterwijk op 19 juli 1898; 
Kapelaan te Tilburg op 19 juli 1903; 
Pastoor te Heeze op 11 augustus 1916. 

 
Cornelis Wilhelmus Josephus de Bruijn 
(Bladel, 22 december 1874 – Heeze, 2 
oktober 1946; broer van H.J. de Bruijn) 
Priester gewijd op 9 juni 1900; 
Assistent te Udenhout op 30 mei 1901; 
Kapelaan te Udenhout op 8 augustus 
1902; 
Kapelaan te Oirschot op 15 november 
1907; 
Pastoor te Ooij en Persingen op 17 
december 1920; 
Pastoor te Heeze op 20 februari 1925; 
Deken van het dekenaat Geldrop op 22 
juni 1927. 

Hij was de bouwpastoor van de huidige kerk 
waarvan hij in augustus 1932 plechtig de 
eerste steen kon leggen. 
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Pius Benedictus Maria Kruse (’s-Hertogenbosch, 10 april 1920 – 
Heeze, 25 december 1956) 
Kapelaan te Heeze. 
 

 
Cornelis 
Franciscus 
Berkelmans 
(Oisterwijk, 19 juni 
1905 – 1977) 
Pastoor / deken te 
Heeze. Op zijn 
graf ligt zijn 
priesterhoed. 

 
 
 
 
 

 
Theodorus Adrianus Versteegde (Volkel, 30 september 1917 – 
Heeze, 9 augustus 1990) 
Hij was oprichter en eerste pastoor van de parochie van St. Jan-
Evangelist in Heeze. 
 

 
pastoor/deken Johannes Jacobus Somers (Steensel, 12 juni 
1922 – Eindhoven, 15 februari 2013) 
  
Op 15 juni 1946 werd hij tot priester gewijd waarna hij nog een 
studie theologie ging volgen aan de universiteit van Nijmegen. In 
1950 studeerde hij af in de bijbelwetenschappen. 
 
Hij was vervolgens kapelaan in Deurne (1950—1954) en in Den 
Bosch (1954-1956). 
In de periode 1956-1967 was hij als president/leraar verbonden 
aan het groot seminarie in Haaren. 
In 1967 kwam hij naar Heeze waar hij tot zijn emeritaat in 1990 
pastoor/deken was. Daarna bleef hij als assistent actief binnen de 
parochie. 
 
Verder was hij Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ere-deken 
van het St. Jorisgilde. 
 
Tot zijn grote verdienste wordt gerekend dat hij de parochie op een 
voorbeeldige wijze door moeilijke jaren heen geloodst en vele 
veranderingen doorgevoerd die vanuit het concilie in Rome (1963) 
waren voorgeschreven. 
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Grafmonument met engel 
 

Kennelijk een kindergraf, gezien de 
tekst op de marmeren plaat op de 
sokkel: 

OUDERS 
WEEST GETROOST 
IK HEB HET LIJDEN 
VOOR HET GELUK 

DE AARDE 
VOOR DEN 

HEMEL VERLATEN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Grafmonument Evers 
 

Grafmonument in Art Deco-
stijl. 
Dit is het familiegraf Evers. 
Peter Dominicus Evers (* 8-5-
1866 +30-5-1934), zijn 
echtgenote Elisabeth 
Petronella van Dijsseldonk 
(*13-11-1863 +26-3-1943) en 
hun dochters Hubertina Maria, 
Louise Hubertina en Maria 
Josephina. 
In 1901 richtte P.D. Evers 
samen met Laurens van 

Engelen de stoombandfabriek 
Van Engelen & Evers op. Net als Vullinghs legde het bedrijf zich 
toe op de fabricage van band, lint en etiketten. 

  



 
 

 
9 

 

 

 
 
 

Grafmonument Van 
Engelen 

 
HIER RUSTEN 

DE WELED. HEER 
WILHELMUS G.P. VAN 

ENGELEN 
GEB. TE OSS 26 JUNI 1877 
OVERL. TE HEEZE 1 NOV. 

1921 
EN ZIJN ECHTGENOTE 

MEVROUW 
THEODORA J. KOOIJMANS 

GEB. TE HEEZE 14 NOV. 
1883 

OVERL. TE HEEZE 15 JAN. 
1968 

 
Zijn vader Laurens van Engelen richtte samen met P.D. Evers een 
stoombandfabriek op. In 1915 werd dat de N.V. Stoombandfabriek 
Van Engelen en Evers. In dat zelfde jaar werd een nieuwe fabriek 
gebouwd aan de Nieuwendijk. Willem volgde zijn vader op maar 
overleed slechts enkele jaren later. 
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Kruisbeeld op de begraafplaats 
 

 
 
Centraal op het kerkhof 
staat sinds de renovatie 
van 1983-1984 dit 
kruisbeeld. 
Het ijzeren corpus dateert 
van 1889 toen pastoor 
Kemps het kocht. Het is 
afkomstig van het 
hardstenen kruis dat op 
de plaats van de 
overkapping stond. Dit 
kruis was een schenking 
van enkele dankbare 
parochianen en dateerde 
van 1855 en zover in 
verval dat het moest 
worden vervangen door 

het huidige houten kruis.5 
 
 
 

 
 

Grafmonument 
‘De Kievit’ 

 
 

 
Het familiegraf De Kievit 
waarvan de oudste 
begraving is van 
februari 1944. 
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Graven van de familie Cox 

     
Ter linkerzijde van het 
hoofdpad ligt een drietal 
identieke grafmonumenten. 
Ze behoren aan de familie 
Cox. 
In 1928 werd Gerardus van 
Asten als 
gemeentesecretaris van 
Heeze opgevolgd door de uit 
Oss afkomstige Michaël 
Henricus Cox. Gedurende de 
periode van 9 oktober 1944 
tot 16 november 1946 was hij 
waarnemend burgemeester 
waarna hij tot burgemeester 
werd benoemd. 
De drie identieke 
grafmonumenten zijn v.l.n.r. 
van zijn jong gestorven zoon 
Gerard, zijn vrouw Mechelina 
Antonia van Hout en hun 

zoontje Antonius dat daags na de geboorte was overleden en van 
hemzelf. 
 
 
 
 
 
 
 

Michaël H. Cox 
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Graf van de familie Deckers 
 

Rechts naast het hoofdpad treffen we het graf aan van de familie 
Deckers. 

 
 

A.C.F. DECKERS 
GEB. DE BRIEDER 

† 17-6-1910 
J.W.H. DECKERS 

† 18-6-1926 
J.L.A.H.M. DECKERS 

MED. CAND. 
† 22-2-1944 

DR. IR. J.P.H. DECKERS 
† 1-5-1951 

P.M. DECKERS 
GEB. VAN DIJCK 

† 18-7-1956 
J.P.A. DECKERS 

GEB. VAN DER HEIJDEN 
† 23-3-1963 

MR. DR. L.N. DECKERS 
† 1-1-1978 

 
 
 
Jan Deckers sr. 
Johannes Wilhelmus Hubertus (Jan) Deckers, geb. te Ottersum op 
24 dec 1852, ovl. (73 jaar oud) te 's Hertogenbosch op 18 juni 
1926, tr. te Culemborg op 12 mei 1880 met Anna Catharina 
Francisca de Brieder, geb. te Amersfoort op 4 dec 1856 , ovl. op 17 
jun 1910. Ze kregen 3 kinderen. Zijn zoons Laurens en Jan jr. 
werden bekende persoonlijkheden. 
 
Jan Deckers werd in 1882 op 30-jarige leeftijd in Heeze benoemd 
tot hoofdonderwijzer van de openbare lagere school. In 1887 kwam 
er voor hem en zijn gezin een nieuwe schoolmeesterswoning 
gereed. (thans Jan Deckersstraat 11) 
Hij stond voor zijn zaak als onderwijzer en dat bracht hem 
regelmatig in conflict met het gemeentebestuur en burgemeester 
Strijbosch in het bijzonder. 
Naast zijn functie als schoolmeester was hij actief in het 
maatschappelijk leven. Zo had hij zijn inbreng in de oprichting van 
de Boerenbond en de plaatselijke Boerenleenbank wat hem de 
weg bereidde naar het lidmaatschap van de raad van toezicht van 
de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. 

 
 
mr. dr. Laurentius Nicolaas (Laurens) Deckers, geb. te 

Heeze op 14 feb 1883, ovl. te 's Gravenhage op 1 jan 1978, tr. te 
Eindhoven op 24 sep 1907 met Petronella Maria van Dijck, geb. te 
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Eindhoven op 15 nov 1875, ovl. op 
18 jul 1956. 
 
 
Laurentius Nicolaas Deckers begon 
zijn carrière in 1904 bij de 
Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank in Eindhoven en in 
1918 werd hij lid van de Tweede 
Kamer waar hij voor de rooms-
katholieke (RKSP) fractie eerst 
landbouwspecialist was en later 
defensie-woordvoerder.  
Hij studeerde er nog rechten bij en 
behaalde een tweede universitaire 
titel. Van 1929 tot 1935 was hij 
minister van Defensie in het derde 

kabinet-Ruijs de Beerenbrouck. In die functie was hij in 1933 
verantwoordelijk voor het bombarderen van het pantserschip 'De 
Zeven Provinciën' na een muiterij op dat schip. In het derde 
kabinet-Colijn was hij minister van Landbouw. Nadien was Deckers 
fractievoorzitter en in die functie in 1939 verantwoordelijk voor het 
direct wegsturen van het kabinet-Colijn V. Hij sloot zijn publieke 
loopbaan af als staatsraad. Hij was lid van de Raad van State tot 
1958. Deckers was ook een van de oprichters van het Wit-Gele 
Kruis. 
Omwille van zijn verdiensten voor Heeze werd hij benoemd tot 
eerste ereburger. 

 
dr. ir. Johannes Hubertus Franciscus (Jan jr.) Deckers, 
geb. te Heeze op 3 januari 1888, ovl. te St. Oedenrode op 1 mei 
1951, tr. te 's Hertogenbosch op 26 apr 1920 met Johanna 
Philomena Alphonsa van der Heijden, geb. te ’s Hertogenbosch op 
2 juli 1890, ovl. op 23 maart 1963. 
  
Jan Deckers jr. trad aanvankelijk in het voetspoor van zijn vader en 
begon zijn carrière als onderwijzer in de periode 1906-1910 aan de 
openbare lagere school in Heeze. Hij ging echter verder studeren 
aan de landbouwhogeschool in Wageningen waar hij in 1927 zelfs 
tot doctor promoveerde. Hij werd rijkslandbouwconsulent voor 
oostelijk Noord-Brabant. 
Daarnaast was hij actief in de politiek. Aanvankelijk als raadslid in 
zijn woonplaats Sint Oedenrode en later als lid van Provinciale 
Staten. Kort voor zijn overlijden werd hij nog lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 
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Graf van het echtpaar 
Buijsen-Thijs 

 
 

BERT BUIJSEN 
EREBURGER VAN HEEZE 
* 13-6-1929     † 29-9-2004 

X 
TOOS BUIJSEN-THIJS 

* 13-5-1929    † 15-11-2010 

 
 
 
 
 
 

 
In 1954 begon Bert Buijsen als edelsmid aan de Geldropseweg in 
Heeze. In 1957 startte hij metaalbedrijf BUMET.  
 
Buijsen kreeg in 1993 de eerste erepenning van de voormalige 
gemeente Heeze vanwege zijn buitengewone inzet voor het dorp 
op sociaal, cultureel en economisch gebied.  
Buijsen was onder meer lid van het Oranje Comité, ere-
commissaris van fanfare St. Nicasius en medeoprichter en 
bestuurslid van de carnavalsstichting De Kraaievangers. Sinds de 
oprichting van de Brabantse Dag zat hij in het bestuur van de 
Stichting Vrienden van de Brabantse Dag. 

 
 

Graf van het echtpaar 
Evers-v.d. Heijden 

 
HENRICUS RUDOLPH EVERS 

22 AUG. 1896        11 MAART 1964 
RIDDER IN DE ORDE VAN DE 
H. GREGORIUS DE GROOTE 

EREBURGER VAN HEEZE 
 

HENRICA MARIA LOUISA 
EVERS-VAN DER HEIJDEN 

9 AUG. 1899                  5 MEI 1984 
 
 

Hij was de zoon van P.D. Evers. Sinds 1934 was hij algemeen 
directeur van de NV Stoombandfabriek Van Engelen en Evers aan 
de Nieuwendijk. 

 
november 2012 
november 2016 (aanvulling met pastoor Somers) 
W.L.P. Coolen 


