
  

 

Jaarverslag 2015 

Van R.K.  begrafenis- en crematievereniging “In Paradisum” te Westwoud. 
Na een tweetal vrij rustige jaren met respectievelijk 6 en 5 overleden leden, zijn we in het jaar 2015 uiteindelijk 
uitgekomen op 9 overledenen. Hierbij is overigens bij het overlijden van één lid van onze vereniging geen beroep 
op onze diensten gedaan, maar daarover later meer. 
 
Het jaar 2015 begon als vanouds voor onze vereniging met de jaarvergadering die op 30 januari  werd gehouden. 
Dit jaar was er voor het eerst gekozen voor een spreker na afloop van de vergadering in de persoon van notaris 
Van der Tuin. Blijkbaar sloeg deze extra toevoeging aan de vergadering aan, want de vergadering werd bezocht 
door  totaal 29 personen. In vergelijking met de jaren daarvoor was dit toch een aardige stijging. Vandaar dat al 
snel werd besloten om voor de vergadering van 2016 weer voor een aanvullende spreker te kiezen. 
Tijdens deze jaarvergadering werd afscheid genomen van Marie-José Broers die na een dienstverband van bijna 
40 jaar afscheid als bestuurslid van onze vereniging heeft genomen. Als opvolgster voor Marie-José had zij zelf 
Karin Appelman bereid gevonden  om deze functie te gaan vervullen. Van Marie-José zou in de contactavond van 
maart 2015 definitief afscheid worden genomen. De notulen van de overige besproken punten tijdens de 
jaarvergadering zijn verder zojuist voorgedragen en deze kunt u in alle rust nog eens nalezen op onze website. 
 
De eerste reguliere bestuursvergadering werd op 10 februari gehouden en wel voor de laatste maal ten huize van 
Marie-José Broers. Deze vergadering stond in het teken van een terugblik op de jaarvergadering en dan vooral op 
de herverdeling van de taken van Marie-José die al met al een flink aantal verschillende werkzaamheden in het 
bestuur onder haar hoede had genomen. Verder stond de vergadering in het teken van de voorbereidingen op de 
contactavond. 
 
Op 21 maart werd de jaarlijkse contactavond gehouden voor onze vrijwilligers. Tijdens deze vergadering werden 
de vrijwilligers Erik van Diepen, Sjaak Schipper en Jan Caspers in het zonnetje gezet vanwege hun 
dienstverbanden van respectievelijk 12,5, 30 en 30 jaar. Natuurlijk werd er ook uitgebreid stilgestaan bij het 
afscheid van Marie-José die met algemene stemmen tot erelid van onze vereniging werd benoemd. Daarnaast 
ontving zij uit handen van onze voorzitter de gouden bondsspeld van het FKB. 
 
Tijdens de volgende reguliere bestuursvergadering op 17 juni stond als agendapunt het verrichten van diensten 
voor leden van een naburige vereniging op het programma. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle 
verenigingen hier op eenzelfde manier mee omgaan: de ene vereniging is hier heel strikt in en wil in ieder geval 
van tevoren overleg hebben en de andere vereniging gaat hier vrij soepel mee om. We zijn nog in overleg met het 
FKB hoe de richtlijnen vanuit de federatie hiervoor gelden. Naar verluidt zou dit ook op een wat soepelere manier 
moeten worden gedaan.  
Wij van In Paradisum zullen ons standpunt hierin nog nader moeten bepalen. Verder werden we tijdens deze 
vergadering onaangenaam verrast toen onze voorzitter Maarten Appelman aangaf dat hij in januari 2016 volgens 
rooster aftredend zou zijn en dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen. Echter wanneer er nog geen opvolger 
zou zijn, dat hij dan als waarnemend voorzitter de functie zou vervullen tot het moment dat deze wel zou zijn 
gevonden, maar dan zeker niet zo lang als Marie-José haar waarnemende bestuursfunctie had vervuld (dit werd 
uiteindelijk namelijk 3 jaar). 
 
Op 17 september stond de volgende bestuursvergadering op het programma. Tijdens deze vergadering werden 
een aantal praktische zaken opgelost: Zo zijn de bloemenstandaards weer mooi opgeknapt en is er opdracht 
gegeven om nieuwe houten kaarsenstandaards te laten maken als vervanging van de al wat ouder worden 
exemplaren die tot nu toe werden gebruikt. 
Ook kwam de vervanging van onze voorzitter ter sprake en zijn er een aantal namen genoemd van kandidaten om 
Maarten op te volgen. Naderhand bleek dat vooralsnog niet tot succes te leiden, zodat Maarten de functie 
voorlopig nog als waarnemend voorzitter zal vervullen. 
Tot slot gaf ook Willy Beemster tijdens deze vergadering aan haar bestuursfunctie voor In Paradisum neer te 
willen leggen, zodat ook voor haar een vervangster vanuit de aflegverzorgingsgroep zou moeten worden gekozen. 
Hier zouden we in de vergadering van december op terugkomen. 



  

 
De laatste reguliere bestuursvergadering van 2015 werd gehouden op 8 december. Tijdens deze vergadering 
werd besloten om als vervangster van Willy, Yvonne Out-Breed voor te dragen en het is aan de vergadering of 
deze voordracht ook zal worden bekrachtigd. 
Verder werden de vrijwilligersvergoedingen die binnen onze vereniging worden gehanteerd onder de loep 
genomen. Deze zijn sinds de invoering van de euro niet meer omhoog bijgesteld, zodat het verzoek  uit het 
vrijwilligerskorps was gekomen om deze te verhogen. In deze vergadering werd een beslissing genomen over de 
door te voeren verhogingen. Deze zullen in 2016 effectief worden. 
Enige tijd nadat deze vergadering was gehouden, heeft onze penningmeester Gerald Koeman, die eveneens 
volgens rooster aftredend is per januari 2016, alsnog aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt als 
penningmeester. Daardoor moest het bestuur op korte termijn op zoek naar een vervanger en bij de 
bestuursverkiezing die straks zal worden besproken, zal de laatste stand van zaken hierover worden toegelicht. 
Dus daarover later meer. 
 
Het ledenaantal van onze vereniging is in de loop van het jaar 2015 afgenomen met 9 personen. 
Per 1 januari 2015 waren er 851 personen lid van onze vereniging, waarvan 679 betalende leden van boven de 18 
jaar en 172 gratis meeverzekerde leden van jonger dan 18 jaar. 
Per 31 december waren dit  685 volwassenen en 157 kinderen, dus totaal  842 leden. 
 
Zoals ik in mijn opening reeds heb gemeld, zijn er dit jaar 9 leden van onze vereniging overleden, waarbij in 8 
gevallen een beroep is gedaan op onze diensten. Graag wil ik even stil staan bij deze overledenen: Op 12 januari 
overleed de heer Jan Gerritsen op de leeftijd van 76 jaar. De heer Gerritsen, die er, na het overlijden van zijn 
echtgenote,  alleen voor kwam te staan, liet de moet niet zakken en wist de draad weer op te pakken. Hij was een 
fanatiek klaverjasser die bij menig club een graag geziene deelnemer was. De heer Gerritsen is door zijn familie op 
16 januari herenigd met zijn echtgenote op ons kerkhof. 
 
Op 18 februari stierf op 89-jarige leeftijd mevrouw Vera Wagenaar-Beerepoot. Zij had met haar man Cor 
jarenlang een melkveebedrijf op de Binnenwijzend. Haar gezin was haar levenstaak en ook heeft zij zich enig jaren 
ingezet voor de kerk en bij het koor. Toen het bedrijf aan de zoons werd overgedragen heeft zij met haar man nog 
jarenlang op het Laantje gewoond. De laatste jaren woonde zij in Om de Noord in Hoogkarspel. Op 24 februari is 
zij door ons gilde met haar man herenigd.  
 
Op 5 mei overleed mevrouw Rie Wever-Beerepoot op de leeftijd van 91 jaar. Nadat zij eerder jarenlang met haar 
man, de voormalig wethouder,  Jaap en haar gezin op de Ouwe Dik had gewoond, 
is zij de laatste jaren voor ons dorp wat uit het zicht verdwenen. Op 11 mei is zij door het gilde op ons kerkhof, bij 
haar man, begraven. 
 
Op 10 juni overleed op de leeftijd van bijna 75 jaar, de heer Dick Beerepoot in het bijzijn van zijn gezin en in het 
huis waar hij was geboren en zijn hele leven had gewoond.  De heer Beerepoot kon met een groot enthousiasme 
verhalen vertellen over talloze uiteenlopende zaken die hem bezig hielden. Hij hield van de natuur en kon 
gemakkelijk met mensen omgaan wat hem naderhand goed van pas kwam toen hij voor zichzelf ondernemer 
werd. Ook voor de kerk heeft hij zich jarenlang ingezet als lector en voorganger bij lekendiensten. Op 15 juni heeft 
hij op ons kerkhof zijn laatste rustplaats gevonden.   
Op 20 juli overleed mevrouw Alie Bot-van Diepen op de leeftijd van 90 jaar. Mevrouw Bot was in het dorp beter 
bekend als Alie van pastoor, nadat zij in de periode 1953 tot 1965 de huishoudster op de pastorie was geweest. In 
1965 trouwde zij met Gerrit Bot met wie zij jarenlang tegenover Woudlust een winkel in elektronische- en 
huishoudelijke artikelen runde. Vanwege gezondheidsproblemen woonde zij sinds 2012 in een meer beschermde 
woonvorm en is zij in Castricum overleden.  Zij is op ons kerkhof begraven, maar helaas is er ten tijde van haar 
overlijden geen beroep op onze diensten gedaan. 
 
 
 
 



  

Op 17 september overleed op 75-jarige leeftijd mevrouw Emmy Spijkerman-Bijl.  Mevrouw Spijkerman stond 
sinds 1963 in ons dorp bekend als slagersvrouw. Samen met haar man Aloys heeft zij de slagerswinkel van de 
grond af opgebouwd, wat zeker in de eerste jaren niet zo gemakkelijk geweest moet zijn. Naast haar 
werkzaamheden voor de zaak en haar gezin, was zij later als vrijwilligster actief in het Noorderlandhuis en bij 
Dorcas en ook als bloemschikster in de kerk. De laatste jaren woonde ze eerst samen met haar man in 
Hoogkarspel en na zijn overlijden bleef zij alleen over.  Op 22 september is mevrouw Spijkerman gecremeerd.  
 
Op 27 september overleed geheel plotseling mevrouw Vera van Oostrum-Kat op de leeftijd van 74 jaar.  Terwijl zij 
op het Wijzenddijkje fietste werd zij onwel en overleed zij ter plekke. Ook mevrouw Van Oostrum was de 
echtgenote van een voormalig plaatselijke middenstander in eerdere jaren en naderhand woonde zij samen met 
haar  man en 3 dochters in de Bootsgezellenweg. 
De laatste jaren zijn niet gemakkelijk voor haar geweest, want nadat eerst haar dochter Petra na een ernstige 
ziekte kwam te overlijden, overleed een paar jaar terug haar man Piet.  
Op 3 oktober is mevrouw Van Oostrum gecremeerd. 
 
Op 4 november overleed de heer Paul  Wagenaar op de gezegende leeftijd van 92 jaar. 
De heer Wagenaar runde jarenlang een melkveebedrijf aan de Dr. Nuijensstraat. Eerst alleen en naderhand 
samen met zijn zoon Pieter. Naast zijn werkzaamheden voor het melkveebedrijf zette de heer Wagenaar zich 
ondermeer jarenlang in voor de kerk en voor het koor , waar hij jarenlang dirigent is geweest. Nadat hij eerst  
samen met zijn echtgenote op de Wentelaar heeft gewoond, woonde hij de laatste tijd vanwege een afnemende 
gezondheid in Het Noorderlandhuis. 
Op 10 november is de heer Wagenaar gecremeerd. 
 
De laatste overleden van het jaar 2015 was mevrouw Gré Koomen-Schouten. Ook zij was de echtgenote van een 
middenstander van ons dorp. Samen met haar man Marus bedreef zij een kruidenierszaak aan de Dr. 
Nuijensstraat. Zij heeft jarenlang moeten wedijveren met een andere liefde van haar man, namelijk de plaatselijke 
voetbalclub Woudia, maar zij heeft hem daar altijd in gesteund. Nadat het huis op de Dr. Nuijensstraat was 
verkocht heeft zij nog jarenlang op Woudlust gewoond. Mevrouw Koomen is op 3 december door ons gilde met 
haar man herenigd. 
 
Tot zover deze lijst van overledenen van het afgelopen jaar en het verslag van de gebeurtenissen die ons het 
afgelopen jaar hebben bezig gehouden. 
Helaas nemen een drietal bestuursleden afscheid van onze vereniging, waardoor de nodige ervaring binnen het 
bestuur verloren zal gaan. Het hoeft echter niet verkeerd te zijn om af en toe nieuw bloed toe te voegen aan het 
bestuur. Alleen zijn op deze manier zijn de woorden van mevrouw Appelman twee jaar geleden bewaarheid 
geworden en gelukkig dat het schema van het rooster maximaal 3 personen tegelijk laat aftreden. We zijn er hard 
mee bezig om het bestuur weer aan te vullen met enthousiaste personen waardoor de vereniging ook de 
komende jaren kan blijven doen waartoe zij is opgericht: Het ontzorgen van nabestaanden bij het overlijden van 
een dierbare. 
Dit doen we samen met een vrijwilligerskorps van circa 20 personen waar gelukkig weinig verloop in is.  Dit doen 
we al jaren en zullen we ook in de toekomst blijven doen. Daar kunt u op rekenen. 
 
Dank voor uw aandacht.    

 

 
Harry Kors, 
Secretaris In Paradisum 


