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Baar: een kleine verhoging of onderstel, waarop een doodskist wordt opgebaard of gedragen
Begraafplaats: een besloten gebied waar lichamen van overleden personen worden begraven.
Ook worden op begraafplaatsen urnen met as van gecremeerde lichamen begraven.
Begrafenis: een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt
Calvarieberg: een onderdeel van sommige katholieke begraafplaatsen. Het is een kunstmatig
heuveltje waarop meestal een beeldengroep geplaatst is die de kruisiging voorstelt
Crematorium: een gebouw waar overledenen in een oven worden gecremeerd
Cremeren/crematie : ook wel verassing of lijkverbranding genoemd, is, naast een begrafenis,
een vorm van lijkbezorging
Columbarium: (Latijn voor duiventil), is
een urnenmuur. Indien een stoffelijk
overschot niet wordt begraven maar
gecremeerd, zijn er diverse
bestemmingsmogelijkheden voor de as. Die
kan worden uitgestrooid: soms gebeurt dat
boven zee, waarbij de as van meerdere
overledenen tegelijk uit een helikopter
wordt geworpen. In de nabijheid van een
crematorium bevindt zich doorgaans ook
een strooiveld voor de verstrooiing van de
as. In deze gevallen is uiteraard nauwelijks
sprake van een concreet aanwijsbare laatste
rustplaats.
Dodenakker: begraafplaats
Grafhek : een hek rondom een graf
Grafkelder: een kelder onder een kerk of onder een klein speciaal daartoe bestemd kapelletje of
monument op het kerkhof of een begraafplaats. Ook komt het voor dat de kelder zich onder een
plaat bevindt die moet worden weggetakeld alvorens de kelder toegankelijk is.
Grafsteen: een rechtopstaande steen die de plaats markeert waar een graf ligt en die daar met
opzet voor dit doel is geplaatst. Meestal heeft een grafsteen een opschrift bijvoorbeeld de naam
van de overledene en de geboorte- en sterfdatum.

Graftrommel: een met een glasplaat afgesloten verzinkte
metalen trommel die als versiering op een graf wordt
geplaatst. Soms was dat bij wijze van grafsteen, maar vaak
ook als een extra aandenken.

Grafzerk: een horizontale zerk die in zijn geheel
het graf afdekt en vaak wordt gebruikt op
keldergraven. Een grafzerk wordt ook steeds vaker
gebruikt wanneer meerdere personen in een graf
worden bijgezet. Grafzerken zijn er in alle
afmetingen. Grafzerken liggen altijd horizontaal en
op afwatering. Op grafzerken worden vaak bronzen
of aluminium letters aangebracht omdat
gezandstraalde letters snel vervagen op het
horizontale vlak.
Katafalk: een kleine verhoging, waarop een doodskist wordt opgebaard.
Kerkhof: een ruimte rondom de kerk, onder meer gebruikt voor begravingen.
Knekelput/-graf: een verzamelgraf waar beenderen van overledenen in worden verzameld nadat
het oorspronkelijke graf van de overledene is geruimd.
Lijkbezorging: wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die in 1991 is vastgesteld. Doel is
te regelen wat er met een menselijk lichaam moet gebeuren na dood te zijn geboren of na te zijn
overleden. In Nederland zijn voor nabestaanden normaliter de begrafenis of de crematie de twee
toegestane manieren om ervoor te zorgen dat een dood lichaam geen schade aan de gezondheid
van levenden kan toebrengen.
Lijkenhuisje: een plaats waar het lichaam van een overledene gedurende enkele dagen kan
worden bewaard en/of opgebaard tot aan de begrafenis of crematie.
Mausoleum: een monumentaal gebouw waarin het lichaam of de as van een overleden persoon
wordt bewaard.
Piramide: een grafmonument voor Egyptische koningen.
Sarcofaag: een - doorgaans - stenen kist waarin menselijke stoffelijke resten worden bewaard.
Het gaat hierbij specifiek om overblijfselen als gevolg van begraven, en niet van cremeren.
Sarcofagen worden al eeuwenlang en door vele culturen gebruikt. Ze hebben derhalve talloze
verschijningsvormen en zijn vaak aan de buitenkant, maar ook wel aan de binnenkant, voorzien
van decoraties en inscripties.
Strooiveld: een ruimte op een begraafplaats waar de as van de overledene kan worden
uitgestrooid.
Urn: een pot waarin de overblijvende as van een crematie in wordt bewaard. Een urn kan thuis
worden bewaard, maar ook worden bijgezet in een urnentuin, urnengraf of urnenmuur van een
begraafplaats..
Urnentuin: een deel van de begraafplaats waar urnen boven- of ondergronds kunnen worden
bijgezet.

