Jaarverslag 2018
Van R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud.
Het jaar 2018 kan, qua overleden leden een gemiddeld jaar worden genoemd. In 2017 hadden we
nog te maken met 12 overledenen en in 2018 is dit aantal gedaald tot 10 overledenen, waarvan
overigens twee personen geen lid van onze vereniging waren.
Volgens de actuariële berekening die wij in het jaar 2017 hebben laten maken is het gemiddeld
aantal overleden leden voor onze vereniging 11 overleden, dus beide jaren verhouden zich wel
aardig tot deze berekening.
Bestuurlijk gezien gaf ik vorig jaar al aan dat we in een rustiger vaarwater zijn gekomen en qua
vrijwilligers is er het afgelopen jaar ook weinig tot niets veranderd en mogen we ons gelukkig prijzen
met het feit dat we met onze vereniging kunnen beschikken over maar liefst drie verzorg(st)ers.
Graag wil ik het afgelopen verenigingsjaar weer met u in chronologische volgorde doornemen:
Het jaar begon bestuurlijk gezien voor onze vereniging zoals te doen gebruikelijk met de
jaarvergadering die dit jaar op vrijdag 26 januari werd gehouden in De Lindeboom. Het was overigens
de 91e jaarvergadering dit jaar.
Nadat we de jaren ervoor met een opkomst van boven de 30 personen zeer verwend waren, bleef de
teller dit jaar steken op 22 personen.
Deze jaarvergadering stond voor het eerst onder leiding van onze nieuwe voorzitter Jos Fischer.
Ook dit jaar was er weer een spreker uitgenodigd en deze keer in de persoon van de heer Adrie
Kloosterman van crematorium PC Hooft uit Hoorn. Hij wist ons het een en ander te vertellen (en
laten zien) van wat hij zoal tegenkwam in het crematorium. Verdere details van de jaarvergadering
heeft u zojuist kunnen vernemen bij het voorlezen van de notulen van deze vergadering.
De eerste van de jaarlijkse vier te houden reguliere bestuursvergaderingen werd gehouden op
7 februari ten huize van Karin Appelman. Tijdens deze vergadering werden de lopende zaken
doorgenomen en teruggeblikt op de jaarvergadering. Verder kon er gemeld worden dat onze nieuwe
koelplaat inmiddels in gebruik was genomen. Tot slot van deze vergadering werden de
voorbereidingen getroffen voor onze jaarlijkse contactavond die dit jaar op zaterdagavond 17 maart
zou worden gehouden.
Tijdens deze contactavond, die volgens voorzitter Jos Fischer de koudste ooit moet zijn geweest met
een gevoelstemperatuur van min 10 graden, werden de jaarlijkse vergoedingen aan de vrijwilligers
uitgereikt en bleek dat er dit jaar geen jubilarissen te huldigen waren en ook nam er niemand
afscheid, zodat het verder een vrij rustige vergadering was .
De daarop volgende reguliere bestuursvergadering werd op 13 juni gehouden bij onze voorzitter en
tijdens deze vergadering bleek dat onze ledenwerver Ton de Haan een aantal leuke successen had
behaald en naast het omzetten van een aantal jeugdleden in volwassen leden, ook een aantal nieuwe
leden heeft kunnen aansluiten. Dus een mooi resultaat voor dit niet altijd even dankbare werk.
Vanwege de pluktijd in september werd de volgende bestuursvergadering uiteindelijk pas op 17
oktober gehouden bij Martien Koopman. In deze vergadering werd besloten om de rokken van de
baar waarop de kist geplaatst wordt te vervangen voor nieuwe exemplaren,. Mogelijk is dit u al
opgevallen, maar de nieuwe rokken zijn inmiddels ook al in gebruik genomen.
Ook bleek tijdens deze vergadering dat wij, in de persoon van Yvonne Out, onze diensten mochten
leveren bij een overledene die lid was van een zustervereniging uit Hoogkarspel, maar waarbij de
familie ervoor had gekozen om geen gebruik te maken van die vereniging.

Verder heeft in oktober een delegatie van onze vereniging de bondsvergadering van het FKB in Motel
Volendam bezocht en hierbij werden de aanwezige verenigingen er op geattendeerd dat de AVG ook
voor de begrafenisverenigingen van toepassing is, zodat we hier inmiddels mee aan de slag zijn
gegaan om ook aan deze wettelijke eis te voldoen.
De laatste reguliere bestuursvergadering van het jaar 2018 werd gehouden op 12 december
bij Ton de Haan. Tijdens deze vergadering werd vooruitgeblikt op de komende jaarvergadering en
bleken de volgens rooster aftredende bestuursleden Yvonne Out en Ton de Haan van harte bereid
om hun bestuursfunctie te verlengen met een nieuwe periode van drie jaar.
Aan de jaarvergadering straks natuurlijk het laatste woord of zij het daarmee eens is.
Wel werd tijdens deze vergadering bekend dat aflegverzorgster Karin Appelman haar taak als
aflegverzorgster na dit jaar zal beëindigen. Gelukkig blijft zij als bestuurslid, belast met
ledenadministratie, wel aan de vereniging verbonden.
Over leden gesproken: In de loop van het jaar 2018 is het ledenaantal van onze vereniging
afgenomen van 838 per 1 januari tot 833 leden per 31 december.
Hiervan zijn 175 jeugdleden tot 18 jaar en 658 volwassenen.
Ondanks de goede inzet van ledenwerver Ton nam het totale ledenbestand dus af met 5 leden . Het
geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het voor onze vereniging is dat er regelmatig nieuwe leden
worden geworven.
Zoals ik in mijn opening reeds heb gemeld, zijn er in 2018 tien personen overleden waarbij een
beroep is gedaan op onze diensten. Hiervan waren acht personen 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 tien personen nog even memoreren:
Op Nieuwjaarsdag overleed mevrouw Trien Broers-Pennekamp op de leeftijd van 95 jaar.
Mevrouw Broers woonde jarenlang met haar man Cor op de Streekweg en genoot in ons dorp
vroeger vooral bekendheid als assistent van de verloskundige. Na de dood van haar man woonde ze
eerst nog op de Hooiberg in Westwoud. De laatste jaren verbleef zij in de Bosmanstichting in
Venhuizen en op 6 januari is zij door haar familie met haar man Cor op ons kerkhof herenigd.
Op 7 februari overleed Arie Out op de leeftijd van 87 jaar, De heer Out heeft iedereen wel gekend als
de loonwerker van de Ouwe Dik en de grondlegger van het loonbedrijf zoals dit nu nog bestaat
in Zwaagdijk. Vandaar dat hij ook opgebaard werd bij het loonbedrijf waar een ieder afscheid van
hem kon nemen. Op 12 februari is Arie door zijn gezin op ons kerkhof begraven.
Op 7 april overleed mevrouw Gré Beerepoot-Groot. Voorheen woonde zij op met haar man Wijnand
en haar gezin op de Binnenwijzend, waar zij een fruitteelt- en tuinbouwbedrijf hadden. Later is zij
met haar man verhuisd naar de Witte Dam en uiteindelijk belandde zij de laatste paar jaar in het
Noorderlandhuis waar zij op 87-jarige leeftijd is overleden.
Op 11 april is zij door haar gezin met haar man op ons kerkhof herenigd.
Op 16 mei overleed op de nog vrij jonge leeftijd van 61 jaar mevrouw Maria de Jong-van Kampen.
Hoewel zij geen lid was van onze vereniging, mochten wij wel onze diensten leveren ten tijde van
haar overlijden, maar dit zal grotendeels te maken hebben gehad met het feit dat zij de zus is van
onze verzorger Bertus. Op 19 mei is zij gecremeerd in PC Hooft in Hoorn.

Op 5 juli overleed, eveneens op 61-jarige leeftijd, de heer Jos van Kampen.
De heer Van Kampen is op 9 juli op ons kerkhof begraven. Zijn familie heeft voor vanavond afbericht
gegeven, maar heeft aangegeven dat de door In Paradisum verzorgde uitvaart van broer Jos geheel
naar wens is verlopen.
Op 8 augustus overleed mevrouw Ans Hoogkamer-Degeling op de leeftijd van 72 jaar.
De laatste jaren woonde zij met haar man Dirk achter het tankstation op De Kaasfabriek.
Voorheen woonde zij met haar man en gezin op de Frisostraat in Westwoud, dus vlakbij onze
verzorgster Yvonne Out-Breed. Vandaar dat de familie Hoogkamer, hoewel lid in Hoogkarspel,
Yvonne heeft benaderd om namens In Paradisum de verzorging op haar te nemen.
Op 13 augustus is mevrouw Hoogkamer gecremeerd in Hoorn.
Op 15 augustus overleed de heer Gerard Boekweit op de leeftijd van 70 jaar.
Nadat hij vroeger werkzaam was in het tuinbouwbedrijf van broer Peter in de Ouwe Dik,
woonde Gerard de laatste jaren op De Eenhoorn in Oosterblokker.
Op 20 augustus is de heer Boekweit door zijn familie op ons kerkhof begraven.
Op 8 november overleed op de veel te jong leeftijd van 53 jaar mevrouw Tineke Sijs-Boukens.
Door haar langzaam slopende ziekte verbleef Tineke de laatste jaren al in het Sint Nicolaas
verpleegtehuis in Lutjebroek en kon zij niet meer bij haar gezin op de Dr. Nuijensstraat blijven
wonen. Op 13 november is zij door haar familie op ons kerkhof begraven.
Op 10 december 2018 kwam mevrouw Corry Rood-Besseling te overlijden op de nog jonge leeftijd
van 65 jaar. Nadat zij een aantal jaar geleden al ziek was geweest, kwam die ziekte aan het begin van
2018 weer terug en deze keer kwam zij het niet meer te boven. Tijdens de avondwake wist dochter
Paulien haar gevoelens op een prima manier te verwoorden, waarvoor zij dan ook een ovationeel
applaus van de aanwezigen in de kerk ontving. Op 14 december is mevrouw Rood in Hoorn
gecremeerd.
De laatste overledene van het jaar 2017 waarbij wij onze diensten mochten verrichten, was de heer
Dirk Jaarsma die op 82-jarige leeftijd overleed. Dirk was in het gehele dorp Westwoud bekend en als
lijnentrekker en conciërge van het clubgebouw groeide hij uit tot een prominent en gewaardeerd lid
van de Woudia-familie. Dirk heeft eerst jaren voor zijn moeder gezorgd en de laatste jaren voor zijn
vrouw Sjaan. Het is dan ook geen toeval dat korte tijd na Dirk, begin 2018 zijn vrouw Sjaan weer met
hem is herenigd. Ze konden blijkbaar na al die jaren niet meer zonder elkaar.
Dirk is op 19 december op ons kerkhof begraven.
Tot zover de lijst van overledenen van het afgelopen jaar.
Qua organisatie van onze vereniging is het dus een rustig jaar geweest en met behulp van ons drietal
ervaren verzorgers, onze aflegverzorgsters en dragers die met zijn allen voor de meesten van ons
dorp een bekend gezicht zijn, 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 proberen wij het verdriet bij de nabestaanden zo goed als mogelijk weg te nemen.
Dit doen we met een vrijwilligerskorps dat ons inziens zeker kan wedijveren met de commerciële
uitvaartverzorgers die tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond schieten.
De oorsprong van onze vereniging ligt in het ontzorgen van naburigen bij een overlijden.
Daar zijn we voor opgericht, 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, januari 2019.

