
  

Jaarverslag 2016 

 

Van R.K.  begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud. 

 
Voor wat betreft het aantal overledenen binnen onze vereniging kan het jaar  2016 zeker een rustig jaar worden 
genoemd. Nadat we in 2015 te maken hadden gehad met 9 overledenen, is dat in het jaar 2016 gelukkig weer 
teruggelopen naar het aantal van 4 overleden personen. 
Wat dat betreft dus een rustig jaar, maar op bestuurlijk vlak kan het jaar toch wel als onrustig worden 
bestempeld. 
Het begon al aan het begin van het jaar toen onze penningmeester Gerald Koeman plotseling aangaf  de komende 
jaarvergadering zijn aflopende termijn alsnog niet meer te willen verlengen. 
Hiermee werd het bestuur voor een voldongen feit geplaatst en het was niet mogelijk om nog voor de 
jaarvergadering met een geschikte vervangende kandidaat te komen.  
Dit geteld bij het feit dat onze aftredende voorzitter Maarten Appelman ook zijn termijn niet meer wenste te 
verlengen, kon er gerust gesproken worden van een bestuurscrisis. 
Echter gaf Maarten aan dat hij de vereniging niet in de steek wilde laten en daarom zou hij de functie van 
voorzitter als waarnemend- voorzitter invullen tot het moment dat er een geschikte vervanger voor hem zou zijn 
gevonden, maar deze waarneming zou dan niet al te lang moeten duren. 
Door het wegvallen van Gerald als penningmeester, zaten we ook zonder een ander lid van het dagelijks bestuur 
en het tekent de persoon Maarten dat hij, verenigingsman die hij is, vervolgens ook de functie van 
penningmeester  als waarnemend-penningmeester ingevuld heeft voor In Paradisum. 
 
Dit was natuurlijk een noodoplossing en zeker geen wenselijke situatie, zodat het jaar 2016 in het teken stond tot 
het naarstig zoeken naar capabele vervangers voor de functies van voorzitter en penningmeester. Vele namen 
deden de ronde en in de herfst van 2016 werd Janco Beerepoot bereid gevonden om de taak van penningmeester 
op zich te nemen, al moet hij daar door de jaarvergadering nog wel voor moeten worden beëdigd. Janco heeft 
zich de afgelopen maanden reeds ingewerkt, zodat wat ons betreft de voordracht van Janco vanavond zeker 
bekrachtigd kan worden. 
 
Dan resteerde dus nog de vervanger voor Maarten als voorzitter en voor hem in de plaats werd uiteindelijk Jos 
Fischer bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. Jos heeft hierbij aangegeven dat als het bestuur voor 
100% achter hem staat hij deze uitdaging aan wil gaan en het is aan de vergadering om vanavond ook dit voorstel 
te bekrachtigen. 
 
Aan het eind van het jaar 2016 gaf tot slot nog een bestuurlid van onze vereniging aan dat hij zijn functie neer 
wilde gaan leggen per begin 2017, namelijk Bertus van Kampen die dan na 15 jaar afscheid zal nemen als 
bestuurslid. Zijn functie van vertegenwoordiger van het Gilde wordt overgenomen door Martien Koopman die 
vervolgens zijn functie van ledenwerver binnen het bestuur weer over zal dragen aan Ton de Haan die vorig jaar 
in het bestuur van In Paradisum is gekozen. Op die manier zijn alle functies weer bezet binnen de vereniging zodat 
we het jaar 2017 met frisse moed en nieuw elan tegemoet kunnen zien. 
Gelukkig blijft Bertus overigens als verzorger wel verbonden aan onze vereniging. 
 
Dan zal ik nu het jaar 2016 in vogelvlucht met u doornemen. 
 
Het begon zoals ieder jaar met de jaarvergadering die op 29 januari werd gehouden in de Lindeboom. Net zoals 
een jaar eerder was er weer gekozen voor een spreker na afloop van de vergadering en dit keer was dit een 
afvaardiging van de Fa. Dekker uit Obdam die sinds een paar jaar de leverancier van onze kisten, de 
begrafenisauto en ander materieel is geworden. 
Blijkbaar spreekt het uitnodigen van een extra spreker aan de vergadering aan bij de leden, want na al een prima 
opkomst van 29 personen in 2015 waren er deze vergadering maar liefst 32 personen aanwezig. Daar zijn we als 
bestuur erg blij mee en vandaar dat we besloten hebben om bij de vergadering van 2017 weer op deze ingeslagen 
weg, het uitnodigen van een extra spreker, door te gaan.  



  

 
Tijdens deze jaarvergadering werd zoals reeds eerder gemeld afscheid genomen van Gerald Koeman als 
penningmeester. Ook werd er afscheid genomen van Willy Beemster-Kors als vertegenwoordigster van de 
aflegverzorgsters en werden Ton de Haan en Yvon Out-Breed gekozen om het bestuur weer aan te vullen tot het 
aantal van 7 bestuursleden. Maarten trad wel af als voorzitter, maar bleef, zoals eerder gemeld, als waarnemend 
voorzitter wel verbonden aan de vereniging. 
 
De eerste reguliere bestuursvergadering werd op 17 februari gehouden en deze stond vooral in het teken van een 
terugblik op de jaarvergadering, het definitief vaststellen van de vrijwilligersvergoedingen en het zoeken naar een 
geschikte vervanger als penningmeester.  
Verder stond deze vergadering in het teken van de voorbereidingen op de jaarlijkse contactavond. 
 
Op 19 maart werd deze contactavond voor onze vrijwilligers gehouden.  
Tijdens deze vergadering werd de beoogde vervangster van Marriëtte Steneker bekend gemaakt en het wrange 
toeval wilde dat deze vervangster Yvon Appelman-Van der Kroon, juist ten tijde van de contactavond, werd 
ingewerkt door Bertus, omdat er die dag een lid van onze vereniging kwam te overlijden. In de loop van 2016 
heeft Yvon aangegeven inderdaad de functie van Marriëtte per  
1 september definitief over te willen nemen. Hier zijn we als vereniging natuurlijk heel blij mee. 
 
Tijdens de volgende reguliere bestuursvergadering op 22 juni stond naast het terugblikken op de contactavond 
ook een herverdeling van de taken binnen het bestuur op de agenda. Het zoeken naar een vervanger voor Gerald 
en Maarten was op dat moment namelijk nog niet afgerond en dit punt kreeg dan ook veel aandacht van ons als 
bestuur.  
 
Op 28 september stond de volgende bestuursvergadering op het programma.  
Hierbij was ook Janco Beerepoot aanwezig om kennis te maken het bestuur en gezien het feit dat hij inmiddels als 
penningmeester is voorgedragen, is deze kennismaking van beide kanten aangenaam geweest. 
 
De laatste reguliere bestuursvergadering van 2016 werd gehouden op 14 december.  
Tijdens deze vergadering werd de zoektocht naar een nieuwe voorzitter plotseling weer urgenter, want Maarten 
gaf aan dat hij de komende jaarvergadering definitief afscheid zou nemen van In Paradisum. Gelukkig is naar 
aanleiding van deze vergadering, zoals reeds eerder gemeld, Jos Fischer  
Bereid gevonden om deze functie te gaan vervullen, zodat we met een voltallig bestuur het jaar 2017 
tegemoet kunnen treden. 
Verder stond het voorstel van de contributie en de pakketvergoeding voor het nieuwe jaar op het programma en 
werden de voorbereidingen op de jaarvergadering getroffen. 
 
Het ledenaantal van onze vereniging is in de loop van het jaar 2016 afgenomen met 5 personen. 
Per 1 januari 2016 waren er 842 personen lid van onze vereniging. 
Per 31 december 2016 was dit aantal afgenomen tot 837 leden, waarvan 664 volwassenen en 173 kinderen. 
 
Zoals ik in mijn opening reeds heb gemeld, zijn er dit jaar 4 leden van onze vereniging overleden, waarbij in alle 
gevallen een beroep is gedaan op onze diensten. Graag wil ik even stil staan bij deze overledenen:  
 
Op 19 maart overleed in het bijzijn van haar gezin, mevrouw Elly Blokker-Steneker op de leeftijd van 72 jaar. 
Mevrouw Blokker woonde jarenlang met haar man Cees en haar gezin in de Ouwe Dik. 
Hoewel zij het vanwege haar ziekte de laatste jaren steeds moeilijker kreeg, deed haar wilskracht de doktoren 
versteld staan. Ze bleef ondanks haar beperkte gezondheid van de laatste jaren, tot het eind toe blij en opgewekt. 
Op 23 maart is zij begraven op het kerkhof achter onze kerk. 
 
 
 
 



  

 
Op 26 juni overleed op de zeer respectabele leeftijd van 95 jaar de heer Jan Schouten. 
de heer Schouten woonde de laatste jaren, nog steeds zelfstandig op, zoals hij dit zelf noemde, het mooiste plekje 
van Westwoud, naast het landpadje tegenover de boerderij die hij jarenlang heeft gerund. Na het overlijden van 
eerst zijn echtgenote en vervolgens zijn zoon Kees, moet het de laatste jaren zeker niet gemakkelijk voor hem zijn 
geweest. Op 29 juni is hij door het Gilde op de baar naar de kerk vervoerd en vervolgens met zijn echtgenote op 
ons kerkhof herenigd. 
 
Op 11 juli overleed, na een slopende ziekte, op 73-jarige leeftijd  mevrouw Riet Hoogland-Keizer.  
Mevrouw Hoogland stond binnen Westwoud, als echtgenote van de plaatselijke melkboer, bekend als een hard 
werkende vrouw. Als kind van een groot gezin was dat leven van hard werken en niet teveel zeuren, haar met de 
paplepel ingegoten.  
Nadat de winkel  was beëindigd bleef mevrouw Hoogland actief door wekelijks bij Woudia de kantine schoon te 
maken en elke maandag onthaalde zij dan de maandagochtendploeg op koffie en een dikke doek.   Op 15 juli is zij 
op ons kerkhof begraven. 
 
Op 21 oktober overleed de heer Cees Schouten op de leeftijd van 85 jaar. 
Nadat de heer Schouten ca. 20 jaar geleden zijn boerderij aan de Dr. Nuijensstraat aan zijn zoon Gerrit heeft 
overgedaan, woonde hij nog jarenlang met zijn echtgenote op het Laantje. De heer Schouten was geen man die je 
veel in het dorp tegenkwam, maar als je hem dan tegenkwam reed hij, sportief als hij was,  vaak op de racefiets 
of, in tijden dat het nog echt vroor, was hij regelmatig op de schaats te bewonderen. Op 25 oktober is de heer 
Schouten door ons Gilde naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
 
Tot zover deze gelukkig vrij korte lijst van overledenen van het afgelopen jaar en het verslag van de 
gebeurtenissen die ons als bestuur het afgelopen jaar hebben bezig gehouden. 
Nadat we in 2015 ook al afscheid hebben genomen van twee ervaren krachten uit ons bestuur, te weten Willy 
Beemster en Gerald Koeman, treden dit jaar weer twee ervaren krachten af, te weten  
Bertus van Kampen en Maarten Appelman, die na respectievelijk 15 en 13 jaar afscheid nemen als bestuurslid. 
Het zal een uitdaging zijn voor het bestuur om, in deze rumoerige tijden die in de wereld plaatsvinden, onze 
vereniging in rustig vaarwater te houden. Echter met de hulp van onze vaste vrijwilligerskorps van circa 20 
personen kunt u er zeker van zijn dat wij blijven staan voor waartoe onze vereniging ooit is opgericht, namelijk 
het ontzorgen van nabestaanden bij het overlijden van een dierbare. 
Het is onze taak om dit, in de geest van iedereen die ons hierin is voorgegaan, nog jaren vol te houden. 
 
Dank voor uw aandacht.    
 
 
Harry Kors, 
Secretaris In Paradisum 
 


