Jaarverslag 2012
Van R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud.
Nadat we het met onze vereniging in de jaren 2010 en 2011 uitzonderlijk rustig hebben gehad,
is dat achteraf de bekende stilte voor de storm gebleken.
Kon ik vorig jaar nog meedelen dat met het overlijden van slechts 3 leden het jaar 2011 als
een laagterecord kon worden aangemerkt, kunnen we over het jaar 2012 juist spreken van
uitzonderlijk druk jaar, waarbij maar liefst18 keer een beroep op onze diensten werd gedaan.
Hiervan waren 15 mensen lid van onze vereniging en wij hebben onze diensten voor 3 nietleden mogen verrichten. Daarnaast is er ook een lid van onze vereniging overleden, waarbij
de familie er voor heeft gekozen om de begrafenis te laten begeleiden door een commerciële
uitvaartverzorgster.
Hoewel 18 keer voor onze relatief kleine vereniging een flink aantal is, is dit aantal nog niet
het hoogterecord in de historie van onze vereniging. Zo heb ik begrepen dat in het verleden
wel een jaar is geweest met meer dan 20 begrafenissen.
Hoewel het naderhand dus een druk bezet jaar is geweest, begon het jaar juist erg rustig, want
de Algemene Jaarvergadering die op 3 februari 2012 werd gehouden werd slechts bezocht
door 14 personen. Hiervoor waren 2 oorzaken te noemen: Ten eerste, het geringe aantal
overledenen van 2011, zodat er ook niet veel nabestaanden aanwezig waren en ten tweede: het
buitengewoon slechte weer, want juist die dag werd ons dorp geteisterd door zware sneeuwval
en daarom waren zowel de wegen als de trottoirs zeer slecht begaanbaar.
Dit heeft waarschijnlijk menig lid er van weerhouden om de vergadering te bezoeken.
De vergadering was die avond in alle opzichten rustig en was om 21.10 uur reeds afgelopen.
Op 21 februari 2012 stond de eerste reguliere bestuursvergadering van het jaar op het
programma. Tijdens deze vergadering stond een verzoek van onze aflegverzorgsters op de
agenda. Zij wilden graag hun outfit, in navolging van de dragers, door een moderner tenue
vervangen zien worden. Hier is positief op gereageerd en in de loop van 2012 zijn de
aflegverzorgsters dan ook in het nieuw gestoken en kunnen hiermee weer jaren vooruit.
Op 9 maart 2012 werd de jaarlijkse contactavond gehouden en bij deze vergadering was de
opkomst met 28 vrijwilligers het dubbele van de 14 personen die aanwezig waren bij de
jaarvergadering. Deze avond werden 3 dragers in het zonnetje gezet: Maarten Braas en Piet
Koopman werden gehuldigd voor hun 25-jarig jubileum als drager en Martien Koopman werd
eveneens gehuldigd, maar dan voor zijn 12,5 jarige termijn als drager.
De twee reguliere vergaderingen die respectievelijk op 12 juni en 27 augustus werden
gehouden stonden voornamelijk in het teken van de evaluatie van de inmiddels oplopende
aantallen begrafenissen en crematies die door onze vrijwilligers werden begeleid.
Ook is het huishoudelijk reglement van de vereniging door ons tegen het licht gehouden en de
wijzigingen die hierin plaats zullen vinden, worden vanavond door de voorzitter toegelicht.
Op 13 december is het bestuur in 2012 voor het laatst bijeen gekomen en buiten de standaard
agendapunten stond deze vergadering in het teken van de voorbereidingen op de
jaarvergadering. Ook is tijdens deze vergadering het idee van het opstarten van een eigen
website geconcretiseerd en de werkgroep bestaande uit Gerwin Broers en onze voorzitter
Maarten Appelman zal hiermee aan de slag gaan, dus wellicht zijn we binnenkort ook online
en daaruit blijkt dat ook wij met onze vereniging met de tijd mee gaan.

Qua ledenaantal was het verloop over 2012 teruglopend: We begonnen met 859 leden
(waarvan 665 betalende leden van 18 jaar of ouder en 194 gratis meeverzekerde kinderen) en
door het natuurlijke verloop, zijn we op 842 leden geëindigd, waarvan 661 betalende leden
van boven de 18 jaar en 181 gratis meeverzekerde leden van jonger dan 18.
Zoals eerder reeds gemeld, kan het jaar 2012 zeker wat betreft het aantal keren dat er een
beroep op onze diensten werd gedaan, als een zeer druk jaar worden aangemerkt.
Onze vereniging is in 2012 zoals eerder gemeld 18 keer in actie gekomen en graag willen wij
nu even stil staan bij deze overledenen:
Op 6 februari overleed mevrouw Aaltje Swart-Otsen op de gezegende leeftijd van 96 jaar.
Hoewel zij jarenlang lid is geweest van onze vereniging, heeft de familie het besluit genomen
om geen gebruik te maken vaan onze diensten ten tijde van haar overlijden. Hoewel wij dit
standpunt betreuren, respecteren wij de beslissing van de nabestaanden.
Op 14 februari kwam vrij plotseling op 67-jarige mevrouw Riet Bot-Brink, als gevolg van
complicaties na een zware operatie, te overlijden. Mevrouw Bot stond bekend als een rustige
en bescheiden vrouw die niet graag op de voorgrond trad. Doe maar gewoon, dan doe je al
gek genoeg was haar levensmotto. Zij is op 18 februari in Hoorn gecremeerd.
Op 28 februari overleed toch nog vrij plotseling, mevrouw Sigolien Obdam-van Diepen op
54-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slopende ziekte. Sigolien stond bekend als een
groot liefhebber van tuinieren. Tijdens haar avondwake werd een mooi boeket van haar leven
samengesteld. Zij is op 3 maart door haar familie ten grave gedragen.
Op 4 maart overleed op 80-jarige leeftijd de heer Jan Brandsen. Jan was in Westwoud een
bekende persoonlijkheid. Zijn sociale inslag, zijn karakteristieke stemgeluid en betrokkenheid
bij menig Westwoudse vereniging droegen hier zeker aan bij. Het maakte hem zelfs erelid van
de voetbalvereniging en Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Jan is op 8 maart door ons
gilde begraven.
Op 18 maart werd ons dorp opgeschrikt toen de pas 17-jarige Etienne de Boer om het leven
werd gebracht. Hoewel Etienne geen lid was van onze vereniging, mochten wij desondanks de
zorg bij zijn overlijden op ons nemen. Op 24 maart is Etienne door zijn kameraden op de
Algemene Begraafplaats aan het Laantje begraven.
Eveneens op 18 maart overleed op 69-jarige leeftijd de heer Hans Kuijper. Hoewel Hans niet
bij iedereen even bekend zal zijn, woonde hij jarenlang met Catrien aan de Dr. Nuijensstraat
in boerderij De Blommenhof, die hij ombouwde tot een bed en breakfast gelegenheid. De
laatste jaren woonde Hans in het sudetengebied. Op 23 maart is Hans gecremeerd.
Op 18 april kwam de heer Nic van Kampen op 80-jarige leeftijd te overlijden. Nic heeft zich,
als drager en bestuurslid, jarenlang voor onze vereniging ingezet. In zijn dagelijks leven
genoot hij van het werken met de koeien en het werk in de bollen, maar hij kon ook prima
genieten van een feestje. Ons blijven met name bij de jaarlijkse contactavonden van In
Paradisum die in de boerderij aan de Streekweg werden gehouden. Nic is op 23 april door de
familie begraven.

Op 4 mei overleed een volgende bewoner van de Streekweg. De heer Frans Visser kwam na
een korte, slopende ziekte, op 55 jarige leeftijd te overlijden. Frans is op 10 mei gecremeerd.
Op 14 juni kwam mevrouw Tiny Korse-Brandsen, op 78-jarige leeftijd te overlijden. Tiny
stond bekend als een zorgzame, altijd vriendelijke en goed uitziende vrouw die zowel haar
gezin als menig vereniging in ons dorp tot grote steun is geweest. Daarnaast verzag zij ook
altijd het personeel en menig klant van de fiirma Korse van een lekker kopje koffie en een
gezellig gesprek. Tiny is op 18 juni gecremeerd.
Op 22 juni overleed mevrouw Christien Schouten-Duijn, op 88-jarige leeftijd. Mevrouw
Schouten woonde jarenlang met haar man Jan in de boerderij, de Marthahoeve aan de Dr.
Nuijensstraat. Nadien is zij van woning geruild met zoon Kees en schoondochter Margret die
aan de overkant woonden. Mevrouw Schouten-Duijn was de ene helft van een tweeling met
haar zus Marie Out-Duijn. Op 27 juni is zij door ons gilde op ons kerkhof begraven.
Op 12 juli overleed oud-koster en oud-drager van onze vereniging, de heer Piet Steneker op
82-jarige leeftijd. Piet stond in Westwoud bekend als groot dierenliefhebber en een man met 2
rechterhanden. Daardoor was het niet vreemd dat hij o.a. uitgroeide tot één van de stuwende
krachten achter kinderboerderij ’t Hoidewoidje. Piet is op 16 juli gecremeerd.
Op 17 juli overleed de heer Hans Schaper op 63 jarige leeftijd, als gevolg van een slopende
ziekte die zich in september 2011 openbaarde. Hans stond bekend als een uiterst sportieve en
altijd vriendelijke man die het presteerde om op latere leeftijd met hardlopen te beginnen en
zelfs de marathon van New York te volbrengen. Hans is op 21 juli begraven
Op 7 augustus overleed een andere bekende persoonlijkheid van ons dorp. De heer Koos
Burgmeijer, die als één van de aannemers van ons dorp en als trouw lid van Con Amore en
ons dames- en herenkoor bekendheid genoot, overleed op bijna 70-jarige leeftijd. Koos
woonde de laatste jaren in Hoogkarspel. Op 11 augustus is hij gecremeerd.
Op 11 september kwam mevrouw Riet Dekker-Van de Linde op 80-jarige leeftijd te
overlijden. Zij stond beter bekend als Moeder Dekker. Op vrij jonge leeftijd kwam haar man
te overlijden en kwam zij er met een huis vol kinderen, alleen voor te staan. Door hard te
werken en zichzelf continu weg te cijferen heeft zij het rond weten te breien. Op 15 september
is zij letterlijk en figuurlijk met haar man herenigd.
Op 15 september overleed de uiterst sportieve Cor Broers op 81-jarige leeftijd. Naast zijn
sportieve activiteiten als voetballer, hardloper, fietser, skeeleraar en schaatser was hij o.a. ook
actief voor de Zonnebloem en als collectant in onze kerk, waarbij hij ook tot erelid werd
benoemd. De laatste jaren woonde Cor met zijn vriendin in Hoorn, maar is door ons gilde op
20 september herenigd met zijn vrouw, op het kerkhof in Westwoud.
Op 16 oktober overleed de heer Hans Hesseling op 77-jarige leeftijd. Hans, die met Patricia in
zijn zelf gebouwde kasteeltje aan de Binnenwijzend woonde, was binnenhuisarchitect van
beroep. Uit hoofde daarvan raakte hij betrokken bij de inrichting van menig interieur in ons
dorp. Hoewel Hans geen lid van onze vereniging was, hebben wij de zorg ten tijde van zijn
overlijden op ons mogen nemen. Op 20 oktober is Hans door ons gilde ten grave gedragen.

Op 9 november overleed mevrouw Marie Out-Duijn. Net als haar tweelingzus Christien die
ik reeds eerder gememoreerd heb, werd ook zij 88 jaar oud. Marie woonde voorheen nog met
haar man in de Ouwe Dik, maar woonde de laatste jaren al geruime tijd in het
Noorderlandhuis in Hoogkarspel. Zij is op 13 november door ons gilde bij haar man
op ons eigen kerkhof begraven.
Op 30 november kwam op de veel te jonge leeftijd, Marieke Aker te overlijden.
Marieke woonde de laatste jaren samen met haar vriend in Limburg. Ondanks dat Marieke
geen lid was van onze vereniging, mochten wij de zorg bij haar overlijden op ons nemen.
Indrukwekkend was de paardenkoets, die haar transporteerde van haar ouderlijk huis aan de
Schakelstraat tot de kerk voor haar avondwake. Marieke is op 7 december gecremeerd.
De laatste overledene in deze lange rij van 2012 was mevrouw Mien Doodeman-Sijm.
Mevrouw Doodeman-Sijm, die op 89-jarige leeftijd kwam te overlijden, bestierde in een grijs
verleden, samen met haar man Dirk en haar gezin de kantine van Woudia. De laatste bijna 30
jaar kwam zij er alleen voor te staan toen haar man midden jaren 80 overleed. In alle stilte is
mevrouw Doodeman ingeslapen. Op 18 december is zij met haar man herenigd.
Tot zover deze lange lijst van overledenen en tot zover het verslag van de activiteiten en
gebeurtenissen waarmee wij in het afgelopen, vrij drukke kalenderjaar te maken hebben
gehad.
Ondanks alle drukte in 2012 is het vrijwilligersbestand van onze vereniging geheel
ongewijzigd gebleven en hoewel we met zijn allen misschien niet allemaal even zichtbaar
acteren voor de vereniging, zijn er al met al toch 24 personen die op een of andere vorm
namens onze vereniging actief zijn. Zij zorgen ervoor dat elke begrafenis of crematie met
respect en piëteit wordt begeleidt, zoals onze voorzitter ook onlangs in De schakel liet
optekenen. Wat ons betreft doen we dit al jaren en zijn van plan om dit ook nog jaren te
blijven doen. Al mag het in 2013 gerust wat minder druk worden.
Dank voor uw aandacht.

Harry Kors,
secretaris, d.d. 31 januari 2013.

