Jaarverslag 2017
Van R.K. begrafenis‐ en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud.
Na het rustige jaar 2016, waarin we slechts in actie behoefden te komen bij het overlijden van vijf
overledenen binnen onze vereniging, was het jaar 2017, met 12 overledenen, weer een behoorlijk
stuk drukker voor onze vrijwilligers. Bestuurlijk gezien is het echter een rustiger jaar geworden dan
het jaar ervoor: In 2016 hadden we te maken met het plotselinge opzeggen van onze
penningmeester Gerald Koeman en had interim‐voorzitter Maarten Appelman aangegeven nu toch
echt te gaan stoppen. Daarnaast besloot ook Bertus van Kampen zijn bestuursfunctie neer te leggen,
zodat er nogal wat mutaties binnen het bestuur plaatsvonden. In 2017 is het bestuur weer aangevuld
en ziet het er naar uit dat het zittende bestuur in deze samenstelling door zal gaan. Het komt de
bestendigheid van In Paradisum zeker ten goede.
Zoals te doen gebruikelijk heb ik de belangrijkste zaken over het jaar 2017 even voor u op een rijtje
gezet:
Ook het jaar 2017 begon net als de voorgaande jaren met de jaarvergadering die dit jaar op 27
januari werd gehouden en net als de voorgaande jaren ook weer in de Lindeboom.
Hoewel de opkomst één persoon lager lag dan de opkomst van 2016, waren we met een opkomst
van 31 personen zeker tevreden.
Ingevolge de jonge traditie die we hierbij inmiddels hebben opgebouwd, was er ook dit jaar weer een
spreker uitgenodigd om na afloop van de vergadering iets te vertellen over wetenswaardigheden die
gerelateerd is aan het begrafenis‐ of crematiewezen. Dit jaar was de spreker Marco Brandsen
(Tinuszoon) die namens Vreeker Begraafplaatsservice met behulp van een aantal mooie dia’s een
onderhoudend verhaal hield over zaken waar Vreeker Begraafplaatsservice zich zoal mee bezig
houdt, zoals bijvoorbeeld de renovatie van ons kerkhof.
Tijdens deze jaarvergadering werd, zoals eerder gememoreerd, afscheid genomen van een tweetal
bestuursleden die gedurende langere tijd in het bestuur hadden plaatsgenomen:, namelijk de
voorzitter en interim‐penningmeester Maarten Appelman, die na 13 jaar bestuurslidmaatschap was
gestopt, en de vertegenwoordiger van het Gilde, Bertus van Kampen, die na 15 jaar
bestuurslidmaatschap had besloten om hiermee te stoppen.
Jos Fischer werd hierbij als de nieuwe voorzitter gekozen en Martien Koopman verruilde zijn
portefeuille van ledenwerving voor de functie van Bertus, terwijl Ton de Haan op zijn beurt de functie
van ledenwerver voor onze vereniging op zich is gaan nemen.
Na deze stoelendans zijn, zoals eerder gemeld, alle functies weer prima bezet, waardoor we van
mening zijn dat we de toekomst, bestuurlijk gezien, met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.
De eerste reguliere bestuursvergadering van het jaar werd op 15 februari gehouden en deze
vergadering stond in het teken van kennismaken met onze nieuwe voorzitter Jos Fischer en
terugblikken op de jaarvergadering.
Verder wordt er iedere vergadering weer teruggeblikt op het aantal overledenen van de afgelopen
periode en de teller stond na de eerste zes weken reeds op vier overledenen.
Bij deze vergadering was ook uitvaartverzorgster Yvon Appelman aangeschoven, om zodoende de
de lijntjes tussen bestuur en verzorging kort te houden.
Tijdens deze vergadering is verder besloten om, na vier jaar, weer een nieuw actuarieel rapport op
te laten stellen, zodat we zouden kunnen zien hoe we er, uit financieel oogpunt, voor zouden staan.
Het slot van deze vergadering stond in het teken van de voorbereidingen op de jaarlijkse
contactavond.

Op 11 maart werd deze contactavond voor onze vrijwilligers gehouden.
Tijdens deze vergadering werden de afgetreden bestuursleden Bertus van Kampen en Maarten
Appelman gehuldigd met de Gouden bondsspeld van het FKB, die door de peerverse voorzitter,
zoals hij zichzelf noemde, Jos Fischer, werden opgespeld. Ook Willy Beemster zou als dank voor haar
diensten nog een gouden bondsspeld ontvangen, maar zij was deze contactavond vanwege haar
gezondheid afwezig, zodat dit later in klein comité alsnog is gebeurd.
Tijdens de volgende reguliere bestuursvergadering op 14 juni werd de uitslag van het actuarieel
rapport bekend gemaakt en tot onze vreugde is gebleken dat, volgens de bijgestelde normen van de
actuaris, onze vereniging inmiddels een zodanig vermogen heeft opgebouwd, dat dit hoog genoeg is
om als gezond te worden aangemerkt. Wel dienen we volgens het advies van de actuaris ervoor te
zorgen dat we een rendement van 2,5% op ons vermogen moeten zien te halen (!) en dienen we te
zorgen voor voldoende aanwas van jonge leden binnen de vereniging, om zodoende de vergrijzing
tegen te gaan. De gemiddelde leeftijd van onze mannelijke leden is 50 jaar en van de vrouwelijke
leden is dit 51 jaar en het gemiddelde aantal overledenen van onze vereniging per jaar bedraagt
volgens de actuaris 11 personen.
Op 4 oktober stond de volgende bestuursvergadering op het programma en ook hierbij werd weer
teruggeblikt op de overledenen van de afgelopen periode en verder vooral de moeite die er
tegenwoordig gedaan moet worden om jeugdleden, die vanwege hun leeftijd als zelfstandig lid
dienen te worden aangemeld, binnen boord te houden, c.q. daadwerkelijk als lid vast te leggen. Wat
dat betreft heeft onze kersverse ledenwerver Ton er een flinke taak aan gekregen.
Verder heeft een delegatie van onze vereniging de bondsvergadering van het FKB in Motel Volendam
bezocht en alleen al om de ervaringen en belevenissen van andere verenigingen te horen, is het
bezoek aan een dergelijke regiovergadering het zeker waard.
De laatste reguliere bestuursvergadering van het jaar 2017 werd gehouden op 13 december.
Tijdens deze vergadering werd vooruitgeblikt op de aanstaande jaarvergadering en bleken de volgens
rooster aftreden bestuursleden Karin Appelman en Harry Kors bereid hun bestuurslidmaatschap te
willen verlengen, zodat nu daadwerkelijk de rust binnen het bestuur voor wat betreft de
bestuursmutaties is wedergekeerd. Verder gaf bestuurslid Yvon Out tijdens deze vergadering aan dat
zij inmiddels een paar keer als stagiair bij de verzorging heeft meegelopen bij een overlijden.
Dit heeft zij als zodanig positief ervaren en inmiddels heeft zij dus ook al de nodige ervaring
opgedaan, dat zij heeft besloten het team van onze verzorgers Bertus van Kampen en Yvon
Appelman, te willen versterken. Hierdoor kan bij afwezigheid van één van hen, er toch een ervaren
vervanger,namens onze vereniging optreden.
Tot slot werd tijdens deze vergadering besloten om een nieuwe koelplaat voor onze vereniging aan
te schaffen. Ons oude exemplaar bleek teveel geluid te maken en een nieuwe huren bleek een
prijzige zaak te zijn, zodat tot aankoop van een nieuwe koelplaat is overgegaan.
In de loop van het jaar 2017 is het ledenaantal van onze vereniging toegenomen met 1 persoon.
Per 1 januari 2017 waren er 837 mensen lid van onze vereniging en per 31 december 2017 is dit
aantal toegenomen tot 838 leden, waarvan 654 volwassenen en 184 jeugdleden.
Zoals ik in mijn opening reeds heb gemeld, zijn er dit jaar twaalf personen overleden waarbij een
beroep is gedaan op onze diensten. Hiervan waren tien mensen inderdaad lid van onze vereniging en
hebben we bij het overlijden van twee personen onze diensten mogen verrichten, terwijl zij geen lid
waren van onze vereniging.

Graag wil ik deze twaalf personen nog even memoreren:
Op 16 januari overleed mevrouw Riet Boukens‐van Uffelen op de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw
Boukens woonde jarenlang met haar gezin naast de jongensschool bij het landpadje. De laatste jaren
verbleef zij in het Sint Nicolaas verpleeghuis in Lutjebroek en op 21 januari is zij door haar kinderen
met haar man Jaap herenigd .
Op 20 januari overleed Joop Tool op de leeftijd van 79 jaar. Joop was bekend en geliefd bij geheel
Westwoud en hij was gek van voetbal. Zo was hij altijd te zien bij Woudia of zijn andere liefde,
Volendam. Joop woonde al jaren zelfstandig op Woudlust en werd de laatste jaren prima verzorgd
door de familie Neefjes‐Ooteman. Op 24 januari is Joop gecremeerd.
Op 25 januari overleed mevrouw Dikkie Bennis‐Vrooman. Met haar man Cees woonde zij eerst op de
Dr. Nuijensstraat waar Dikkie ook in de Végé‐winkel van de familie Bennis stond. Nadat de winkel
was beëindigd woonde ze al jaren samen met Cees op de Wentelaar.
Op 28 januari is zij gecremeerd in PC Uitvaart in Hoorn.
Op 6 februari overleed mevrouw Lida Stroet‐Appelman op de leeftijd van slechts 67 jaar.
Alhoewel mevrouw Stroet geen lid was van onze vereniging heeft de familie ervoor gekozen, om bij
haar overlijden, gebruik te maken van onze diensten. Op 11 februari is mevrouw Stroet ïn Hoorn
gecremeerd.
Op 23 februari overleed mevrouw Mart Out‐Koeman op de leeftijd van 89 jaar. Nadat zij vroeger met
haar man Nic jarenlang in de Oudijk heeft gewoond, woonde zij nu al enige jaren in het
Noorderlandhuis in Hoogkarspel. Na een kerkdienst die de familie grotendeels naar eigen inzicht had
ingevuld en waar de nabestaanden naderhand met een goed gevoel op terug konden kijken, is zij op
27 februari door ons gilde bij haar man op ons kerkhof begraven.
Op 13 juli overleed op 83‐jarige leeftijd mevrouw Corrie Schouten‐Brouwer. Ook mevrouw Schouten
was geen lid van onze vereniging, maar de familie heeft er toch voor gekozen om bij haar overlijden
van onze diensten gebruik te maken. Nadat zij eerder met haar man Joris op de Binnenwijzend een
melkveebedrijf runde, woonde mevrouw Schouten na het overlijden van haar man alweer langere
tijd in het Noorderlandhuis. Op 18 juli is zij door haar kinderen, met haar man herenigd op ons
kerkhof.
Op 15 juli overleed mevrouw Gré Breg‐Out op de leeftijd van 87 jaar. Ook zij woonde vroeger
jarenlang met haar man Piet op de Binnenwijzend en ook zij woonde de laatste jaren van haar leven
in het Noorderlandhuis. Persoonlijk herinner ik me nog de vele ijsjes die wij vroeger bij haar kochten,
toen zij een ijswinkel aan huis hield. Op 19 juli is zij in Hoorn gecremeerd.
Op 5 augustus overleed mevrouw Truus Koopman‐Schouten. Mevrouw Koopman woonde vroeger
met haar man Piet op de Streekweg, waar haar man, samen met zijn broer Cees, een melkveebedrijf
hield. Nadat haar man al vroeg overleed kwam zij er alleen voor te staan. De laatste jaren woonde zij
in het Noorderlandhuis en op 9 augustus is zij door ons gilde bij haar man Piet begraven.
Op 31 oktober overleed de heer Theo van Kampen op de leeftijd van 88 jaar. Vroeger woonde de
heer Van Kampen op de Streekweg, maar woonde nu al vele jaren met zijn vrouw op de Overstoep in
Hoogkarspel. Op 4 november is de heer Van Kampen in Hoorn gecremeerd.
Op 13 november overleed mevrouw Corrie Beerepoot‐Vergeer. Mevrouw Beerepoot woonde samen
met haar man Cor op de Dr. Nuijensstraat, alwaar zij haar man steunde bij zijn tuinbouwbedrijf.
Op 18 november is mevrouw Beerepoot door ons gilde naar haar laatste rustplaats gebracht.

Hoewel zijn overlijden uiteindelijk niet als een verrassing kwam, overleed op 15 november, op de
veel te jonge leeftijd van 47 jaar, de heer Frank Stam. Frank was regelmatig te zien op het
voetbalveld en ook als vrijwilliger bij de Pastorie, waar zijn aanwezigheid onmiskenbaar was. Na een
indrukwekkende wandeltocht van de uitvaartstoet vanuit Oosterblokker, via het Singelenbergpark,
werd zijn afscheidsdienst in De Schalm gehouden en is hij vervolgens op 20 november gecremeerd.
De laatste overledene van het jaar 2017 waarbij wij onze diensten mochten verrichten, was de heer
Cees Bennis die op 10 december op 70‐jarige leeftijd kwam te overlijden. Nadat eerder dit jaar hun
moeder al kwam te overlijden, hebben de kinderen dit jaar dus ook afscheid moeten nemen van hun
vader. Op 15 december is Cees in Hoorn gecremeerd.
Tot zover deze helaas wat langere lijst van overledenen van het afgelopen jaar en het verslag van
onze vereniging: Bestuurlijk gezien dus een rustig jaar en qua overledenen hopen we dat het jaar
2018 weer iets rustiger mag worden dan 2017.
Met behulp van onze ervaren verzorgers, aflegverzorgsters en dragers die plaatselijk goed bekend
zijn en die de overledene vaak gekend hebben, kunnen we er steeds voor blijven zorgen dat we de
nabestaanden op een vertrouwde manier kunnen bijstaan bij het overlijden van een dierbare.
Op deze manier zorgen wij ervoor dat het leed bij de nabestaanden zoveel als mogelijk wordt
verzacht en proberen wij hen in ieder geval zo goed als mogelijk te ontzorgen bij alles wat bij een
overlijden op ze af komt.
Dat bent u al jaren van ons gewend en dat zullen we blijven doen. Daar kunt u op rekenen.

Dank voor uw aandacht.

Harry Kors,
Secretaris In Paradisum

