
  
 
 

Jaarverslag 2014 van de R.K. begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud. 
 
Kon ik in het vorig jaar melden dat het na het drukke jaar 2012 gelukkig in 2013 weer rustiger was 
geworden voor wat betreft het aantal overleden leden binnen onze vereniging. Kunnen we voor het 
jaar 2014 vaststellen dat het wederom gelukkig een rustig jaar is geweest: 
Kwamen we in 2013 uiteindelijk uit op 6 overleden personen, is dit in 2014 zelfs nog gedaald tot 5 
overledenen. Prima dus en wat ons betreft mag dit ook de komende jaren zo blijven. 
Door omstandigheden werd het overigens toch nog een redelijk turbulent jaar, maar daarover straks 
meer. 
 
De eerste bijeenkomst in het jaar 2014 voor onze vereniging was de  Algemene Ledenvergadering 
die op dit jaar weer op de traditionele vrijdag werd gehouden en dit jaar viel die dag op 31 januari. 
Dat we weer terug zijn gegaan naar de vrijdagavond komt doordat op de donderdag onze 
zustervereniging De Laatste Eer haar jaarvergadering houdt en we zo het risico ontliepen om deze 
weer op dezelfde avond te houden. 
De opkomst was als traditioneel inmiddels niet hoog. Met een opkomst van 20 personen, inclusief 
het bestuur dat uit 7 leden bestaat, en verder veel vrijwilligers van de vereniging, bedroeg het aantal 
leden slechts 3 en daarbij opgeteld de 2 vertegenwoordigers van zustervereniging De Laatste Eer 
kwam het aantal inderdaad op 20 uit. Het verslag van deze vergadering heeft u verder zojuist bij de 
notulen kunnen vernemen. 
 
Op 19 februari werd de eerste reguliere bestuursvergadering gehouden van het jaar. 
Tijdens deze vergadering kwam o.a. de definitieve opzegging met uitvaartverzorging Wallize de 
Jonge ter sprake. Vanwege het feit wij met onze vereniging meerdere teleurstellende ervaringen met 
mevrouw De Jonge hebben opgedaan, hadden we in 2013 reeds besloten om samenwerking te 
zoeken met Uitvaartverzorging Dekker uit Heerhugowaard en in het voorjaar is de samenwerking 
met Wallize de Jonge formeel opgezegd.  
 
Op 22 maart werd de jaarlijkse contactavond gehouden. De opkomst bij deze avond was als alle 
jaren weer prima. Dit keer waren er maar liefst 29 vrijwilligers aanwezig. 
Tijdens deze avond werden de jubilarissen Karin Appelman en Bertus van Kampen in het zonnetje 
gezet. Beiden waren inmiddels 12,5 jaar verbonden aan In Paradisum als vrijwilliger. 
Verder werd er deze avond afscheid genomen van Ans Sijm-Hoogeboom die vanwege het bereiken 
van de 60-jarige leeftijd noodgedwongen afscheid moest nemen als aflegverzorgster.  
Volgens Ans is die ingestelde leeftijdsgrens van 60 jaar veel te laag, want in het dagelijks leven is 
ze ook nog volop werkzaam in de zorg. Desondanks is door het bestuur besloten om deze 
leeftijdsgrens te handhaven. Ans is als aflegverzorgster binnen de vereniging opgevolgd door 
Sandra Overman. 
 
De vergadering van 17 juni was een relatief korte vergadering. Buiten de driemaandelijks 
terugkerende punten waarbij de voorbije maanden werden geëvalueerd stonden er geen bijzondere 
zaken op het programma. 
 
Hoe anders was dat tijdens de daaropvolgende vergadering van 23 september: Tijdens deze 
vergadering kwam het plotselinge overlijden van Rinus Steneker ter sprake. Zoals wellicht bekend 
was Rinus de man van onze verzorgster Marriëtte. De verzorging van Rinus was door onze 
verzorger Bertus op zich genomen, maar naderhand werd duidelijk dat Rinus geen lid was van onze 
vereniging, maar in Hoogkarspel. Uiteindelijk is in samenspraak met zustervereniging Laurentius 
uit Hoogkarspel alles nog prima geregeld. 



  
 
 

Vanwege het feit dat Marriëtte door het overlijden van haar man, tijdelijk haar functie voor onze 
vereniging neer had gelegd, dienden we op korte termijn op zoek te gaan naar een vervanger voor 
haar en in de persoon van de heer Piet Steneker werd deze gevonden. 
Ook zouden we in geval van nood nog een beroep kunnen doen op mevrouw De Boer, die  
verzorgster is in Nibbixwoud. Piet heeft inmiddels met Bertus meegelopen en we gaan in alle rust 
bekijken tot wanneer deze tijdelijke vervanger nodig blijkt te zijn. 
 
Op de laatste vergadering van 2014 stond naast de voorbereiding op de jaarvergadering ook de 
tarieven van het mortuarium in de Pancratiuskerk op het programma. Vanwege het feit dat we in 
onze eigen kerk helaas geen ruimte meer hebben door een ander gebruik van de dagkapel, moesten 
we op zoek naar een vervangende ruimte.  
Nadat we meerdere opties onder de loep hebben genomen is deze uiteindelijk gevonden in de 
Pancratiuskerk in Oosterblokker. Dus wanneer een overledene niet thuis of op een andere eigen 
plaats kan worden opgebaard, kan er worden uitgeweken naar het mortuarium in de Pancratiuskerk. 
De tarieven kunnen desgewenst bij de penningmeester worden opgevraagd. 
  
Qua ledenaantal is het aantal leden van onze vereniging het afgelopen jaar opgelopen met welgeteld 
1! We begonnen op 1 januari met 850 leden en aan het eind van het jaar zijn we uitgekomen op 
851  leden. Hiervan waren 679 betalende leden van boven de 18 jaar en 172 gratis meeverzekerde 
leden van jonger dan 18. 
 
Zoals ik in mijn opening reeds heb gemeld, is er het afgelopen jaar slechts 5 keer een beroep gedaan 
op de diensten van onze vereniging. Hierbij zijn 2 personen gecremeerd en zijn er 3 personen op ons 
kerkhof begraven. Dit past in het beeld van de laatste jaren dat de verhouding tussen begraven en 
cremeren voor onze vereniging ongeveer fifty-fity is geworden 
Graag willen wij nu even stil staan bij deze vijf overledenen: 
 
Op 1 februari overleed de heer Piet van Oostrum op de leeftijd van 85 jaar. 
Als voormalig bakker van ons dorp, die de eer heeft gehad ooit nog een Abraham voor het 
Koninklijk Huis te hebben mogen maken en als grensrechter van het vlaggenschip van Woudia, 
waar hij tevens jarenlang bestuurslid is geweest, was Piet bij menigeen bekend in het dorp.  
Piet is op 6 februari gecremeerd en is nu herenigd met zijn dochter Petra die enige jaren geleden is 
overleden. 
 
Op 23 februari overleed op 89-jarige leeftijd de heer Gerard Wagenaar. 
Ome Gerard, zoals hij bij de meesten bekend was, was jarenlang onderwijzer in Wervershoof, waar 
hij ook tientallen jaren heeft gevoetbald en als secretaris meer dan 25 jaar betrokken was bij VVW. 
Gerard heeft jarenlang op de Binnenwijzend nr. 82 gewoond, waar hij altijd in zijn tuin te vinden 
was. Toen zijn gezondheid het niet meer toeliet op zichzelf te wonen is hij noodgedwongen 
verhuisd naar het Noorderlandhuis, alwaar hij voor de meeste dorpsgenoten wat uit beeld is geraakt. 
Gerard is op 27 februari door ons gilde begraven op ons kerkhof, waar hij overigens jarenlang de 
administratie van bij heeft gehouden. 
 
Op 23 juni werd ons dorp opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Rinus Steneker op de 
leeftijd van nog maar 48 jaar. Rinus wist al op jonge leeftijd dat hij later in de bouw wilde gaan 
werken en heeft in latere jaren het bouwbedrijf van zijn vader overgenomen.  
Rinus was een man van weinig woorden op wie altijd een beroep kon worden gedaan.  
 



  
 
 

Zijn gezin betekende alles voor hem en hoe druk hij het ook had met zijn onderneming, hij zorgde 
er altijd voor dat hij nog tijd had om bij de activiteiten van zijn kinderen aanwezig te zijn of als 
taxichauffeur voor ze te fungeren. Rinus is op 26 juni in Hoorn gecremeerd en laat een gezin met 
vier kinderen achter, variërend in de leeftijd van 10 tot 17 jaar  
 
Op 21 oktober overleed mevrouw Bertha de Boer-Bakker op de leeftijd van 87 jaar. 
Mevrouw de Boer woonde jarenlang met haar grote gezien aan het einde van de Ouwe Dik. 
Het leven van haar en haar gezin stond in het teken van hard werken voor en in het 
akkerbouwbedrijf dat ze samen hebben opgebouwd. Nadat haar man al een tijd geleden is komen te 
overlijden, kwam ze er alleen voor te staan en de laatste jaren van haar leven woonde zij in het 
Noorderlandhuis. Mevrouw de Boer is op 25 oktober met haar man herenigd op ons kerkhof. 
 
De laatste overledene van het jaar 2014 is mevrouw Anny Wever, één van de gezusters van de 
dames Wever die jarenlang op de hoek van de Dr. Nuijensstraat met Woudlust heeft gewoond. 
Mevrouw Wever heeft jarenlang tot aan haar pensioen als notarisklerk gewerkt bij  notaris Heinen 
in Hoogkarspel. In 2012 stond haar gezondheid het niet meer toe om zelfstandig te blijven wonen en 
moest zij, ondanks de goede zorgen van velen, verhuizen naar het Rigtershof in Grootebroek. Hier 
is zij op 26 november overleden op de gezegende leeftijd van 94 jaar. Op 1 december is zij met haar 
zus herenigd op ons kerkhof.  
 
Tot zover deze gelukkig korte lijst van overledenen van het afgelopen jaar en het verslag van de 
activiteiten en gebeurtenissen die ons het afgelopen jaar zijn overkomen. 
 
Kon ik over de vorige jaren melden dat het vrijwilligersbestand van onze vereniging geheel 
ongewijzigd was gebleven, is dat in het jaar 2014 dus door het afscheid van Ans, die daarbij is 
opgevolgd door Sandra, beperkt gebleven tot het afscheid van één vrijwilligster.  
Verder zijn er enkele reservedragers in de personen van de heren Piet Appelman en Jos Sijm 
toegevoegd aan ons dragersgilde en heeft de heer Ted Oud de taak van klokkenluider van Tinus 
Brandsen overgenomen en zoals eerder gememoreerd heeft Piet Steneker voorlopig de taak 
overgenomen van Marriëtte Steneker. 
 
Met al onze vrijwilligers zorgen wij ervoor dat elke begrafenis of crematie van onze leden door 
eigen mensen van het dorp wordt begeleidt, waarbij we het onze eer te na is om dit met het hoogst 
mogelijke respect voor ieders wensen in te vullen. 
 
Dat doen we nu al bijna 90 jaar en het is onze bedoeling om dit nog jaren te blijven doen.  
 
Dank voor uw aandacht. 
 
Harry Kors, 
Secretaris, d.d. 30 januari 2015. 


