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De Laatste Eer
Vertrouwd in kwaliteit
Persoonlijk in aandacht
Zonder winstoogmerk

Voor leden draagt de vereniging een
deel van de kosten van de uitvaart.

Wat kost een lidmaatschap?
De lidmaatschapskosten zijn slechts € 9,- per persoon per jaar en
gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn
ingeschreven bij de ouder(s).

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 18,- per persoon.
Wanneer u boven de 55 jaar bent en u wordt dan lid, is echter
per jaar achterstallige contributie verschuldigd.

Hiervoor gelden de onderstaande contributies per jaar:
Van 55 tot 60 jaar, per persoon € 27,- 
Van 60 tot 65 jaar, per persoon € 45,-
Boven de 65 jaar, per persoon een bedrag ineens van € 600,-
en p.p. € 9,- per jaar.
Niet-leden kunnen hun uitvaart ook door de vereniging laten 
verzorgen, maar zij kunnen geen aanspraak maken op een
bijdrage van de vereniging in de kosten van de uitvaart.

Aula op de gemeentelijke begraafplaats in Schoorl

Bewaar deze krant In de info-map van 
"De Laatste Eer".

Verkrijgbaar bij: Tel. 072-5093425 (na 18.00 uur)

Lid of geen lid. 
In geval van een

overlijden kunt u bellen
met nummer 

06-20664410.
(Dag en nacht bereikbaar)

Van de bestuurstafel
Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen om de uitvaartkrant weer volledig
in de Duinstreek te laten opnemen, in het hart van deze krant. Wat willen
wij in deze allerlaatste editie onder uw aandacht brengen?

Jawel, u leest het goed. Deze
editie, de 15e uitvaartkrant is de
allerlaatste in de reeks die
begonnen is in het jaar 2001.
Ook een uitvaartvereniging van
ruim 90 jaar moet met haar tijd
mee. Er wordt nagedacht over
een nieuwe vorm van nieuws-
verspreiding. Misschien een
digitale nieuwsbrief? We zijn er
op dit moment nog niet uit.
Gaan we wel voor digitaal
verspreiden dan hebben wij zo
veel mogelijk e-mailadressen van
onze leden nodig. Verderop in
deze krant leest u meer hierover.
Het bestuur van DLE is ook
naarstig op zoek naar nieuwe,
jongere, bestuursleden. Als u dit
leest, denk er dan eens over na
of het niet iets voor u is. In

eerste instantie zijn wij op zoek
naar een nieuwe secretaris (m/v).
Jeannet van Leeuwen onze
huidige secretaresse heeft
aangegeven dat zij na 15 jaar
het tijd vindt er mee te stoppen.
Op pagina 2 treft u de vacature
aan. In het jaarverslag 2014
kunt u lezen hoe het jaar is
verlopen. 
Er zijn 59 nieuwe leden
bijgekomen. Dat betekent dat
uitvaartvereniging DLE nu 850
leden telt en goed bekend is bij
de inwoners van ons dorp. We
hadden ook weer een jubilaris.
Jack Borst, ruim 13 jaar drager
bij onze vereniging. Op de
jaarvergadering hebben we een
nieuw bestuurslid aangesteld:
Anouke Butter. Zij stelt zich zelf

Vlnr: Klaas Tillema, Anouke Butter, Tineke de Koe, Trudy Henneman, Jeannet van Leeuwen, Durk Boorsma, 
Teun Paarlberg, Willem Bredewout.

Van de voorzitter
Voor u ligt de uitvaartkrant van onze
uitvaartvereniging “De Laatste Eer”.
Hiermee informeren wij u over het wel en wee
van onze vereniging en over diverse onderwerpen
die met een uitvaart te maken hebben. 

Bij agendapunt 5 van de
algemene ledenvergadering
kunt u lezen dat onze
secretaresse Jeannet van
Leeuwen per 1 januari 2016
gaat stoppen met haar
werkzaamheden voor onze
vereniging.
Na 15 jaren secretariaat en 
15 uitvaartkranten zijn wij haar
veel dank verschuldigd. Vooral
het samenstellen van de
uitvaartkranten heeft haar veel
tijd en energie gekost. In een
later stadium hopen wij op
gepaste wijze afscheid te nemen.
Bovenstaande houdt in dat wij
op zoek moeten gaan naar

vervanging. Wij hopen in de
loop van dit jaar deze vacature
weer te kunnen invullen.
Zo nu en dan wordt mij wel

aan u voor op pagina 2. 
Op 6 november 2014, werd in
het kader van kennisoverdracht
een avond georganiseerd voor
het voltallige bestuur, dragers en
uitvaartleidsters. Het was een
leerzame avond.
De website van de vereniging
blijft een vast gegeven voor
informatie. Inmiddels is het 
e-mail adres van de vereniging
gewijzigd in
info@uitvaartschoorl.nl. 
Wij hopen dat deze krant uw
eventuele vragen kan
beantwoorden, zo niet dan
staan wij altijd persoonlijk voor
u klaar om u van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

eens de vraag gesteld of deze
vereniging nog wel toekomst
heeft. Er komen steeds meer
aanbieders op de markt om een
uitvaart te verzorgen. Wordt de
vereniging  hierdoor niet wat
overbodig? Ook in het jaarlijks
overleg met onze
zustervereniging St. Barbara was
er een discussie hoe wij in de
naaste toekomst verder moeten.
Vooral het invullen van
bestuursfuncties kan een punt
van zorg zijn.
Wat de toekomst van onze
vereniging betreft kan ik kort en
duidelijk zijn. Een vereniging
met 850 leden, een actief
bestuur, een gezond financieel
beleid, vakkundige dragers en
uitvaartleidsters hoeft zich niet al
te veel zorgen te maken over de
naaste toekomst.
Onze vereniging is ontstaan uit
de vroegere zogenoemde
burenhulp. Door de jaren heen
is deze burenhulp uitgegroeid
tot de huidige vereniging die

vandaag de dag nog steeds het
karakter heeft van onderlinge
hulpverlening. Wij hebben nog
steeds een maatschappelijke
taak, namelijk uitvaarten
verzorgen zoals u het wilt en
zonder winstoogmerk.
Tijdens ons 90 jarig jubileum in
2013 was ons motto: 90 jaren
oud en nog springlevend!
Wij hopen deze leus nog lang te
kunnen gebruiken.
Alhoewel  steeds meer
commerciële bedrijven zich
aanbieden in het uitvaartwezen

merken wij hier weinig van. Alle
leden en ook heel veel niet-
leden weten onze vereniging te
vinden. Dit en het nog steeds
stijgende aantal leden sterkt ons
om op de ingeslagen weg door
te gaan. 
Tot slot zou ik onze leden willen
oproepen om de algemene
leden vergadering eens te gaan
bezoeken. Deze bijeenkomsten
worden vaak maar matig
bezocht terwijl hier het beleid
van een vereniging met 
850 leden wordt bepaald. 
Door uw aanwezigheid  kunt u
mede het beleid van onze
vereniging  bepalen.

U bent van harte welkom op
onze ledenvergadering op 
19 maart a.s. in De Blinkerd.

Durk Boorsma

Durk 
Boorsma
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van
Uitvaartvereniging de Laatste Eer te houden op donderdag 
19 maart 2015 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl

De agenda luidt als volgt:

1.   Opening en vaststelling agenda
2.   Herdenking overledenen in 2014
3.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2014
4.   Ingekomen stukken en mededelingen
5.   Jaarverslag 2014
6.   Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.  Aftredend en

herkiesbaar W. Bredewout en D. Boorsma. 
Tussentijds aftreden van mevr. J. van Leeuwen (secretaris) 
per 1 januari 2016.

PAUZE

7.   Verslag financiële commissie jaarrekening 2014
8.   Benoeming nieuw lid financiële commissie
9.   Vaststelling Jaarrekening 2014 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
10. Contributievaststelling 2016
11. Vaststelling diverse tarieven voor 2016
12. Begroting 2016
13. Uitvaartkrant/Website
14. Rondvraag en sluiting

Jaarverslag 2014 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl
In een terugblik op ons verenigingsjaar 2014 klinken de woorden van onze
voorzitter, uitgesproken tijdens de viering van ons 90-jarig bestaan, ons nog vers
in de oren. “Een levendige vereniging laat van tijd tot tijd iets van zich horen”. 

Een van deze momenten is het
verspreiden van de Uitvaartkrant.
Dit jaar verschijnt de krant als
15e editie en heeft als doel
iedereen te informeren over het
uitvaartwezen, hoofdzakelijk
toegespitst op ons dorp.
Afgelopen jaar is gebleken dat de
vereniging goede bekendheid
heeft, wat geresulteerd heeft in
59 nieuwe leden. Inmiddels telt
de vereniging 850 leden en alle
medewerkers spannen zich in

om de nabestaanden zo goed
mogelijk bij te staan bij het 
afscheid nemen van hun
dierbaren. 

In het afgelopen jaar 2014 is er
22 maal een beroep gedaan op
onze vereniging om de uitvaart te
begeleiden. Van deze uitvaarten
waren er 9 mensen lid van de
vereniging en 13 niet lid, waar-
van 15 vrouwen en 7 mannen.

Tijdens de Algemene
Ledenvergadering van 2014 is

Jack Borst gefêteerd met zijn 
12½ jarig jubileum als drager.
De voorzitter bedankte Jack
voor zijn professionele inzet
gedurende al die jaren en hoopt
dat Jack ook de komende jaren
zijn diensten als drager voor
DLE blijft uitvoeren. 
Anouke Butter is aangesteld als
nieuw bestuurslid. Zij gaat zich
bezighouden met het actief
meedenken t.a.v. van
bestuurlijke zaken. De

Als nieuw bestuurslid stel ik mij graag aan u voor. Mijn
naam is Anouke Butter en ik ben 41 jaar. Ik ben de moeder
van een prachtige eigenwijze dochter: Maud (zie onze foto). 

Samen wonen wij in Groet,
waar wij volop genieten van de
omgeving en vooral van het
strand. In het dagelijks leven

ben ik werkzaam voor de
afdeling Vastgoed van de
gemeente Alkmaar. Mijn vader is
al jarenlang drager bij De
Laatste Eer, mijn moeder was
bestuurslid. Twee jaar geleden is
mij gevraagd of ik zelf ook
bestuurslid wil worden. Na eerst
een periode meegelopen te
hebben met het bestuur om te
weten wat het werk inhoudt en
wederzijds te zien wat we aan
elkaar hebben, ben ik sinds
maart 2014 bestuurslid van De
Laatste Eer.
Waarom bestuurslid van De
Laatste Eer? Het uitvaartwezen is

wellicht geen sexy onderwerp,
maar ik heb van dichtbij
meegemaakt hoe belangrijk het
is om goed en waardig afscheid
te kunnen nemen van een
geliefde. De dorpse
gemoedelijkheid en de bekende
gezichten van de medewerkers
van De Laatste Eer hebben mij
goed gedaan bij het afscheid
van mijn moeder Truus Butter-
Bruggeman. Ik vind het dan ook
belangrijk dat De Laatste Eer
blijft bestaan zodat dit dorpse
gevoel rondom uitvaarten blijft.
Daar wil ik mij graag voor
inzetten. Hopelijk zijn er meer
mensen die ‘het in het dorp’
willen houden en melden zij
zich aan om een bestuurstaak,
zoals bijvoorbeeld het
bijhouden van de website of de
ledenadministratie, op zich te
nemen.

Nieuw bestuurslid Anouke met Maud

Vlnr: Durk Boorsma, Henk Bakker, Bernard Witte, Trudy Henneman, Gerda Roozendaal, Anouke Butter, Lia Rezelman,
Jeannet van Leeuwen, Willem Butter, Tineke de Koe, Klaas Tillema, Willem Bredewout, Jack Borst, Teun Paarlberg.

vereniging heeft hiermee de
eerste stap gezet naar verjonging
van de bestuursleden.

Nieuwe leden ontvangen een
persoonlijke c.q. familiemap.
Wanneer men geen lid wil
worden, maar wel van de
diensten van de vereniging
gebruik wil maken, kan men
deze map ook aanvragen,
zowel bij het secretariaat als de
penningmeester. In de map treft
men uitgebreide informatie aan,
zoals de basis tarievenlijst van

Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken,  de
zorg voor het welzijn van een dierbaar,
ongeneeslijk ziek gezins- of familielid. 
Gelukkig zijn in de meeste gevallen de ouders, de
echtgenoot, partner of kinderen bereid EN in de
gelegenheid om met hun warme betrokkenheid de
zieke te begeleiden. In de tegenwoordige maatschappij met al zijn
(economische) druk wordt deze begeleiding en verzorging een alsmaar
zwaardere taak die steeds vaker leidt tot overbelasting en soms een
onterecht schuldgevoel.
De combi zorg en werk is niet meer te maken en de overbelasting leidt tot
gezondheidsproblemen. Door de sterk vergrijzende maatschappij worden
steeds meer mensen met deze problemen geconfronteerd. Herkent u zich in
deze problematiek? Wij staan u graag bij!
Met zorgappartementen tot maximaal 75 m² is De Bregthoeve ook als een van
de weinige hospices prima geschikt voor echtparen waarvan een van de
partners ernstig ziek is. Verblijf tot ca. zes maanden mogelijk! 
De Bregthoeve (AWBZ-erkend) informeert en adviseert u geheel vrijblijvend.

De Bregthoeve - Voorweg 55 - 1871 CL Schoorl
072 5091815 - info@ bregthoeve.nl - www.bregthoeve.nl

Even Voorstellen

een uitvaart, een persoonlijk
wensenformulier en informatie
over wat de vereniging voor u
kan betekenen. Ook 
verzekeringsmaatschappij
Nuvema heeft
voorlichtingsmateriaal ter
beschikking gesteld. Recente
Uitvaartkranten worden
bijgevoegd. 

Om de verenigingszaken goed
te behartigen komt het bestuur

regelmatig bij elkaar. 
Het dagelijks bestuur van de
vereniging is in 2014 vier maal
bij elkaar gekomen en het
voltallige bestuur tweemaal. De
vereniging bezoekt de
vergaderingen van de Federatie
van Noord Holland en wordt
door de Landelijke
overkoepelende organisatie
Nardus op de hoogte
gehouden van nieuwe
wettelijke maatregelen,
voorschriften en regelingen
betreffende het uitvaartwezen. 

Bij verzekeringsmaatschappij
Nuvema heeft een interne
reorganisatie plaatsgevonden. 
Men gaat zich meer richten op
digitale dienstverlening.
Het nieuwe crematorium en
rouwcentrum van
Heerhugowaard De Waerdse
Landen is in het najaar van
2014 in bedrijf gesteld.
In het jaarlijkse gesprek met
zustervereniging St. Barbara is
de onderlinge samenwerking
geëvalueerd. De uitvaartleidsters
en dragers functioneren in
beide verenigingen op een
goede en professionele manier.
Samen heeft men gekeken naar
de bestuurlijke toekomst van de
verenigingen. Men streeft naar
verjonging in beide besturen en
zal daar in 2015 extra aandacht
aan besteden.
In een Herfstbijeenkomst in de
Blinkerd, waarbij alle
medewerkers van de vereniging
aanwezig waren, is gesproken
over de bestuurlijke toekomst
van de vereniging. Daarnaast

was er ruimte voor evaluatie van
de uitvaarten verzorgd door
DLE. De betrokkenheid en
verbondenheid van alle
medewerkers leidde tot een
leerzame en plezierige avond. 

De website van de vereniging
blijft een vast gegeven voor
informatie over de vereniging.
Naast de wekelijkse advertentie
in de Duinstreek, de vermelding
in de telefoongids en op de
website van de Gemeente,
speelt ook persoonlijke contact
een belangrijke rol. 
Om iedereen zo goed mogelijk
van dienst te zijn wordt in 2015
aan de leden hun e-mail adres
gevraagd. Een vereniging met
19 medewerkers kan niet
bestaan zonder hun steun,
betrokkenheid en inzet. Onze
grote dank gaat uit naar allen
die dit werk mogelijk maken.

Namens het bestuur,
Jeannet van Leeuwen, 

secretaris

Website van de vereniging
Wilt u meer weten over de Laatste Eer? Of zoekt u specifieke 

informatie over de vereniging? Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u een afspraak maken met de uit-
vaartleidster Gerda Roozendaal of met iemand van de Nuvema? 

Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Wilt u weten welke voordelen een lidmaatschap van de vereniging u geeft?
Kijkt u dan op www.uitvaartschoorl.nl

Wilt u gelijk een antwoord op uw vraag, 
stuur dan een e-mail naar info@uitvaartschoorl.nl. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Professional hospice-care Schoorl
Vacature secretaris (m/v)

Na 15 jaar verlaat Jeannet van Leeuwen het bestuur. Met de voorzitter en de penningmeester maakt
de secretaris deel uit van het dagelijks bestuur en samen zijn zij het gezicht van de vereniging. 

Het bestuur is op zoek naar iemand die haar functie per 1 januari 2016 kan overnemen. 
Wij zoeken iemand die organisatorisch is ingesteld en enige ervaring heeft met het notuleren van

vergaderingen, of zich dit snel eigen kan maken. U kunt omgaan met het MS/Office pakket.

U krijgt te maken met ervaren collega’s die u vooral in het begin de nodige hulp kunnen bieden.
Tevens ontvangt u een redelijke vrijwilligersvergoeding.

Bij belangstelling kunt u nu al contact opnemen om over de functie te praten met Durk Boorsma,
KlaasTillema of Jeannet van Leeuwen. 

info@uitvaartschoorl.nl



Onze externe contacten in Schoorl
Nadat een van onze uitvaartleidsters is gevraagd om u bij een overlijden te
begeleiden, volgt er een gesprek waarin u uw wensen kenbaar maakt hoe
de uitvaart zal gaan verlopen. 

Onze uitvaartleidsters zijn al
jaren het vertrouwde gezicht
van onze vereniging bij
uitvaarten. Zij werken vanuit
een persoonlijke benadering,
waarbij de wensen van de
familie voorop staan. Zij
begeleiden u in de meest
moeilijke omstandigheden op
een prettige en professionele
manier en samen met u worden
de verdere afspraken gemaakt.
De uitvaartleidsters zijn altijd
bereikbaar onder het nummer
06-20664410. 

In ons dorp zijn vele mogelijk-
heden voor het ter aarde
bestellen van overledenen, het
opbaren, het houden van
kerkdiensten en condoleances.
De uitvaartleidsters hebben
goede contacten in het dorp en
zullen naar ieders wil boven-
genoemde zaken regelen.

De Gemeentelijke
begraafplaats
Voor het begraven van een

overledene kan gebruik worden
gemaakt van de Gemeentelijke
begraafplaats aan de Molenweg
in Schoorl. Er kan worden
gekozen voor een familiegraf,
een algemeen graf en een graf
voor onbepaalde tijd dat in het
verleden is uitgegeven. Ook zijn
er kindergraven speciaal voor
overleden kinderen die jonger
zijn dan 12 jaar.
Een algemeen graf is en blijft
eigendom van de gemeente,

die ook de plek op de begraaf-
plaats bepaalt. In een algemeen
graf worden twee overledenen
bijgezet. Een algemeen graf
wordt 10 jaar in stand
gehouden en deze termijn kan
niet worden verlengd.

Een eigen graf of familiegraf
Kenmerkend voor een eigen
graf is de langere periode dat
het in stand wordt gehouden
en het persoonlijk element. De
plaats kan zelf worden
uitgekozen. Een eigen graf
wordt 10 jaar in stand
gehouden en deze termijn kan
steeds met 10 jaar worden
verlengd. Het woord  “eigen
graf” betekent niet dat de
rechthebbende eigenaar is van
het graf of de grond.
Graf voor onbepaalde tijd. Een
graf dat in het verleden voor
onbepaalde tijd is uitgegeven
wordt in stand gehouden
zolang de begraafplaats blijft
bestaan en waarvan de onder-
houdsbijdrage is afgekocht. 

Asbestemmingen na een
crematie
Wanneer een overledene is
gecremeerd zijn er diverse
mogelijkheden voor de urn of
asbus. Op de begraafplaats zijn
urnengraven aanwezig en
inmiddels is er een urnenheuvel
aangelegd die ruimte biedt voor
25 kelders. Bij binnenkomst op
de begraafplaats is deze tegen-
over de aula. De urnenheuvel
biedt de mogelijkheid om in een
urnenkelder 2 of 4 asbussen te
plaatsen afgedekt met een
plaquette of lessenaar.
Naast de urnenheuvel bevindt
zich een verstrooiakker met een
mogelijkheid van inscriptie op
het monument. 
De vereniging maakt gebruik
van de faciliteiten die de aula
biedt. Het gebouw en de
inrichting zijn van de

Gemeente. In de aula is een
mogelijkheid tot opbaring en
het houden van een
condoleance. In de aula zijn
ongeveer 60 zitplaatsen.

De Viersprong
Hotel restaurant de Viersprong
biedt de mogelijkheid om
condoleances te verzorgen voor
een klein gezelschap. Achter in
de zaak wordt een ruimte
gecreëerd waar men tot 
50 personen rustig bij elkaar
kan zitten. De catering kaart
biedt een breed assortiment. Er
is een eigen
parkeergelegenheid aanwezig.
De Viersprong verzorgt ook de
condoleances in de aula op de
begraafplaats. Dan blijft het
aanbod beperkt tot koffie/thee
en broodjes. 

Leerzame avond
Omdat uitvaartvereniging DLE het belangrijk
vindt dat er gewerkt wordt aan verbetering van
kwaliteit in alle functies bij een uitvaart werd op 
6 november van 2014 een avond georganiseerd
voor alle medewerkers in de Blinkerd.  

Dragers Jack Borst, Willem Butter, Bernard Witte, Henk Bakker 
en uitvaartleidsters Gerda Roozendaal en Lia Rezelman

Vooraf legde gespreksleidster
Anouke Butter uit wat de
bedoeling was van deze
bijeenkomst. Het gaat om hoe
werken we met elkaar samen en
wat zijn de wederzijdse
verwachtingen rondom een
uitvaart.  
Aan de hand van een aantal
vragen ging men, in een één-
op- één- gesprek, elkaar
interviewen. Daarna werden de
uitkomsten van de gesprekken
met elkaar besproken.

Op de vraag hoe ben je in het
uitvaartwezen terecht gekomen
kwam naar voren dat zowel de
bestuursleden als de dragers
indertijd gevraagd zijn.
Vrijwilligerswerk bij een
uitvaartvereniging is niet zo voor
de hand liggend, maar
“iemand” moet het doen. Men
vindt het ook zinnig en

dankbaar werk. Vooral de
dragers merken dat tijdens een
uitvaart. De nabestaanden
vinden het fijn dat
dorpsgenoten de kist
begeleiden. En voor de
uitvaartleidsters geldt dat iedere
uitvaart weer anders is. Altijd
persoonlijk, niets is standaard. 
En wat verwachten we van
elkaar? In ieder geval een goede
samenwerking en onderlinge
communicatie. Heel belangrijk is
ook het voortbestaan van de
uitvaartvereniging. De vraag is:
haalt DLE het 100-jarig bestaan?
Hoe stellen we de toekomst
veilig? Het is heel moeilijk om
nieuwe, jongere bestuursleden
te vinden. Hoe gaan we dat
aanpakken? 
Daar hebben we met elkaar
nog geen passend antwoord op
gevonden. Dat komt aan bod in
een volgende bijeenkomst.
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Begraafplaats aan de Molenweg

Interieur van de Viersprong

Asbussen

Het verhaal van je leven
Als predikant mag ik met enige regelmaat
afscheidsdiensten of - bijeenkomsten leiden.
Ondanks het verdriet, zijn er veel bijzondere
momenten tijdens de dagen dat de familie de
bijeenkomst voorbereidt. 

Soms is het zo dat de kinderen
van de overledene sinds lang
weer eens de tijd hebben om
met elkaar te praten: over vader
of moeder. Maar ook over de
plek die ieder in het gezin had
en over de invloed daarvan op
zijn of haar leven. Ze ontdekken
hoe verschillend de betekenis
was van vader of moeder op
ieder van hen. Ieder kind heeft
een eigen verhaal te vertellen.
Niet altijd, maar meestal wel
wordt dat verhaal verteld tijdens
dienst of bijeenkomst.  Vaak dan
pas voor het eerst.  Ik zie het als
mijn rol om die verhalen  nog
wat te verdiepen, te zoeken
naar de betekenis van
gebeurtenissen of naar een rode
draad. Voor de één is bij die
verdieping  de bijbel een
hulpmiddel maar voor een
ander veel minder. Altijd zoek ik
naar woorden die bij het
verhaal van de overledene
passen. 
In mijn werk heb ik ontdekt hoe
goed het kan zijn om het
verhaal van je vader of moeder
al eerder te “lezen”,  tijdens zijn
of haar leven. Om naar
“vroeger” te vragen, om te

begrijpen wat hem of haar
bewoog of inspireerde. Vaak
komt het daar niet van omdat je
er voor moet gaan zitten en op
een andere manier met elkaar
moet praten dan je gewend
bent. Bij kleinkinderen lijkt dat
anders. Zij stellen onbevangen
hun vragen aan oma en opa.
Zonder zulke gesprekken merk
je dat na het overlijden
sommige gebeurtenissen
definitief verloren gaan. Je had
eigenlijk willen vragen hoe hij
of zij de oorlog heeft
meegemaakt. Hoe je moeder je
vader tegen het lijf gelopen is.
Waarom ze dit deed of juist
dat… 
Soms probeer ik oude mensen
er toe over te halen zelf iets op
papier te zetten voor later, voor
de kinderen en kleinkinderen.
Iets wat ze nalaten naast spullen
of geld. Iets wat van veel
grotere waarde is. Vaak vinden
mensen dat moeilijk of
overdreven om zo over zichzelf
te praten en het nog vast te
leggen ook. Er zijn natuurlijk
foto’s maar het zelf vertelde
verhaal erachter voegt veel toe.
Ik ben ervan overtuigd dat je
verhaal schrijven (of laten
schrijven) helpt om afscheid te
nemen van het leven. En de
nabestaanden worden er door
geholpen bij hun gemis en
verdriet.
Bovendien: ieder mens, hoe
ogenschijnlijk “gewoon” ook,
heeft een bijzonder leven
geleid. Bij ieder afscheid beleef
ik het dan ook als een voorrecht
om een levensverhaal te
ontdekken, te horen en vaak
ook te vertellen. Wees er zuinig
op, zeg ik dan en vertel het
steeds opnieuw.

Lettie Oosterhof 
(predikant protestantse kerk
Schoorl-Groet-Camperduin)

Jubileum
Jack Borst
Ruim 13 jaar geleden werd
Jack door Willem Butter
gevraagd of hij geen drager
wilde worden bij De Laatste
Eer. Lang heeft hij daar niet
over hoeven nadenken. 
Hij werkte niet meer, was nog
maar 55 en wilde graag iets
doen met zijn vrije tijd.
Vrijwilligerswerk heeft een
belangrijke maatschappelijke
waarde en daar draait het om
bij Jack. Hij is zeer sociaal
bewogen en heeft het helpen
van je medemens hoog in
het vaandel staan!
Vrijwilligerswerk in het
uitvaartwezen is vooral zinnig
werk. Tijdens een uitvaart
probeer je als drager iets te
betekenen voor de
nabestaanden. Niet opvallend
op de voorgrond, maar op de
achtergrond er voor zorgen
dat de nabestaanden er een
goed gevoel aan over
houden, want iedere uitvaart
is uniek. Dat kan je nooit
meer overdoen.
Wat Jack een gevoel van trots
geeft is, als alle dragers bij
elkaar staan en iemand knikt
naar je, dan weet je waar je
het voor doet. 
Jack wordt niet alleen tijdens
zijn werk als drager 
gewaardeerd door zijn
collega’s, maar ook door de
dragers van zustervereniging
St. Barbara. Daar biedt hij ook 
regelmatig de helpende hand.
Het bestuur van DLE hoopt
dat Jack nog heel veel jaren
als drager verbonden blijft
aan de vereniging. 

Jack Borst,
drager
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Wat moet u doen?
Vul de puzzel in en stuur de oplossing op een briefkaart voor 1 juni 2015 naar:
Secr. Slotlaan 12, 1871 BD  Schoorl. Vergeet niet uw naam, adres, postcode,
woonplaats en telefoonnummer te vermelden. 

Wat kunt u winnen?
Onder de goede inzenders verloot de vereniging 3 cadeaubonnen van € 10,--

Wanneer een dierbare
overlijdt…....
moet er opeens veel geregeld
worden door de nabestaanden.
Een moeilijke periode waarin u
wel wat hulp kunt gebruiken.
Uitgeverij Zorgna uit Heijen
geeft een boekje uit waarin u
stap voor stap kunt lezen hoe
alle zaken tijdens en na een
overlijden zo goed mogelijk
geregeld kunnen worden.
Het boekje geeft in Deel I inzicht
in zaken zoals erfgenamen,
testament en erfrecht.
In Deel II wordt het afwikkelen
van bankzaken van de

overledene en het inkomen van
de al dan niet achterblijvende
partner behandeld. Deel III geeft
inzicht in huisvesting en zorg,
aangifte erfbelasting en
inkomstenbelasting.
In de Bijlage wordt o.a. de
eigen bijdrage in AWBZ
beschreven. www.zorgerna.nl

Op de website
www.doodgaanendoorgaan.nl.
kunt u lezen hoe u nu al zaken
vooraf goed kunt regelen bij
overlijden van een dierbare.

Enkele Tarieven
Steeds per 1 januari worden in Nederland de diverse tarieven en
prijzen aangepast. De gemeente Bergen past daarom ook elk jaar
de tarieven en bedragen aan van de algemene begraafplaats. 
Onderstaand enkele tarieven voor 2015:
-Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 20 jaar wordt geheven per graf € 1.327,55
-Voor het begraven € 583,65
-Voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats:
€ 82,20 per jaar, afkoop 10 jaar € 838,50
-Gebruik van de aula € 214,35
-Gebruik muziekapparatuur aula € 59,40
-Vergunning grafmonument €   113,60
Totaal € 3.137,05

Ten opzichte van vorige jaren toen voor 20 jaar werd afgekocht,
wordt het algemeen onderhoud van de begraafplaats eerst afgekocht
voor 10 jaar, met daarna verlenging met weer 10 jaar = € 838,50. 
Totale kosten voor 20 jaar € 3975,55. Dus voor een periode
van 20 jaar is dat bijna € 200,00 per jaar

Voor het verlengen van het uitsluitend recht voor een 
periode van 10 jaar € 614,45
Voor het uitsluitend recht voor 20 jaar op een 
urnengraf € 702,55                            
Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf     € 319,40                            
Voor het verstrooien van de as van een gecremeerde  € 162,35                        
Voor een inscriptie voor een periode van 10 jaar op 
het monument bij de verstrooiakker wordt geheven    € 135,80
Op www.bergen-nh.nl kunt u alles goed nalezen.

Een aantal tarieven 2015 van het Crematorium Schagen:
-Crematie 3⁄4 uur en condoleance 3⁄4 uur € 1355,00
-Basistarief asbestemming € 00,00
-DVD opname gehele plechtigheid € 32,50
-Koffie/thee € 2,00
bij bv 100 aanwezigen (2x koffie) € 400,00
-Cake (ruime sortering) € 1,25 x 100 €     125,00
Totaal € 1.912,50

Op www.yarden.nl kunt u alles goed nalezen.
De standaardtijd is 3 kwartier aula en 
3 kwartier condoleanceruimte.

Ook is er ruimte voor een exclusieve avondcrematie:
Plechtigheid met 3 uur gebruik van de faciliteiten 
(ma t/m vrijdag vanaf 19.00 uur) € 1.655,00

Ook is mogelijk: Crematie zonder gebruik aula/koffiekamer.
(crematie van een overledene zonder familie  
en belangstellenden.) € 725,00

Het Crematorium te Schagen “Schagerkogge” verzorgt diverse 
bijeenkomsten, informatieavonden, rondleidingen. 
Telefoon 0224-213409.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf op de 
begraafplaats is een vergunning nodig van de gemeente. Met
name wordt gelet op de duurzaamheid, fundering, constructie en
omvang. De kosten van het plaatsen en van de beplanting op de
graven is voor rekening van de rechthebbende.

Hierbij zijn de kosten van de begraafplaats en van het 
crematorium in beeld gebracht.
Na een overlijden regelt de familie met medewerking van de 
uitvaartleidster de uitvaart. Aan alle onderdelen wordt aandacht
besteed. Eerst wordt afgesproken of er gekozen wordt voor een
begrafenis of voor een crematie. De kist wordt uitgezocht. Het
rouwtransport, al of niet met volgwagens. De rouwkaarten en de
advertenties worden opgesteld. De dragers worden besproken. 
Bloemen, condoleanceregister, 
condoleance, koffietafel. 

Aan elk facet zit echter een prijskaartje. 
Uiteindelijk kunnen de uitvaartkosten wel 
€ 6.500,00 bedragen. Belangrijk is daarbij
dat de familie van te voren weet hoe hoog
de kosten bij benadering zullen zijn. 
De uitvaartleidster wijst u daarbij de weg. 

Uiteindelijk is het echter de familie die de 
beslissende stem heeft.

Klaas Tillema, 
penningmeester

Dag en nacht bereikbaar

06-20664410

UITVAARTVERENIGING “De Laats te  Eer”  Schoor l
Verzorging van begrafenissen en crematies.
Wij zijn een vereniging en werken, ook voor
niet-leden, zonder winstoogmerk.
Adm. 072-5091518 www.uitvaartschoorl.nl

info@uitvaartschoorl.nl

Gerda Roozendaal en Lia Rezelman

Onze
uitvaartleidsters

staan altijd 
tot uw dienst

Gre Sinnema en Margreet Novak

Verzoek aan
de leden:
Dit jaar verschijnt de laatste
editie van de Uitvaartkrant.
Om u in de toekomst van
informatie over onze
vereniging te voorzien,
verzoeken wij u uw 
e-mailadres door te geven
aan het secretariaat:
info@uitvaartschoorl.nl.

Uw e-mailadres wordt alleen
ten behoeve van de
vereniging gebruikt.
Wij danken u hartelijk voor
uw medewerking.
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Vul de ontbrekende woorden of het volledige spreekwoord 
of gezegde in. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. 
Bij juiste invulling leest u in de gekleurde balk een zegswijze.

1 Dat dacht je maar! (2,6)
2 Er waait daar een ... wind. (6)
3 Twee vossen kunnen elkaar niet ... (9)
4 Ergens beter in zijn dan een ander. (6,2,4,3)
5 Vlugge moeders, trage ... (8)
6 Een taart ... (9)
7 Dat is ... taal. (9)
8 Het ... in zijn hoofd hebben. (8)
9 Men moet niet scheiden als ... en Turken. (8)

10 Over iets meepraten. (3,5,4)
11 Het is al te gek. (3,2,11)
12 Een zonderlinge figuur. (3,7,4)
13 Het kind van de ... zijn. (8)
14 Naar alle kanten. (3,2,3)
15 Een vliegende ... (8)
16 Woorden zijn winden, ... verbinden. (9)
17 Tegen de maan ... (7)


