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1. INLEIDING
“De Laatste Eer” is een uitvaartvereniging die al sinds 1900 bestaat.
Onze vereniging is ontstaan uit burenplicht en dat karakter draagt zij nu, meer dan
een eeuw later, in wezen nog. Dat betekent, dat in onze dorpsgemeenschap
begrafenissen nog altijd door dorpsgenoten uitgevoerd worden. Er wordt
uitsluitend gewerkt met toegewijde vrijwilligers, die er met z’n allen voor zorgen
dat de teraardebestellingen zo correct en discreet mogelijk verlopen. Deze
werkzaamheden doen ze voor een vergoeding die hooguit symbolisch genoemd
mag worden; het is mede hierdoor dat “De Laatste Eer” zo’n lage contributie van
haar leden vraagt. Niet winstbejag en haast, maar traditie en decorum staan bij
ons hoog in het vaandel. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
wensen van de overledene en de nabestaanden.
Verderop in deze gids kunt u nuttige informatie vinden over de door ons verleende
diensten en over zaken die het lidmaatschap bij onze uitvaartvereniging betreffen.

REDACTIE:
Het bestuur van De Laatste Eer
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-voorzitter:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

S.G. Andringa
J. Nouta
P. Tichelaar
K. Visser
N. Houtsma-Dijkstra
A. Noordenbos-de Vries

Tel. 0518-482030
Tel. 0518-482183
Tel. 0518-481767
Tel. 0518-481751
Tel. 0518-482073
Tel. 0518-481025

Adres secretariaat:

J. Nouta
Muntsewei 16
8853 XN Klooster-Lidlum
Tel: 0518-482183
Email: de.leste.eare@gmail.com
De ledenadministratie wordt verzorgd door P. Tichelaar: 0518-481767
Bode:

dhr. Jac. Visser
Eilânswei 17
8854 AW Oosterbierum
Tel. 0518-481601

Internet: www.Oosterbierum.info (onder verenigingen vindt u De Laatste Eer)
Internet: www.nardus.eu
Internet: www.uitvaartfederatie.nl

Aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland zonder
winstoogmerk. Zie ook hun website www.uitvaartfederatie.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 40000900
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2. INFORMATIE
A) ALGEMEEN
Als één van uw dierbaren komt te overlijden is dat een emotionele gebeurtenis. In
de tijd tussen het overlijden en de begrafenis of crematie moet er afscheid worden
genomen van de overledene en de uitvaart moet worden geregeld. Daarbij is het
belangrijk dat er recht wordt gedaan aan de overledene, maar ook aan de
behoeften van de nabestaanden. Het belangrijkste is dat ondanks het verdriet de
nabestaanden het gevoel hebben: “we hebben het goed gedaan”.
Bij een overlijden moet er in een periode van verdriet in korte tijd veel besloten en
geregeld worden. Onze bode neemt alle tijd voor u om te overleggen welke
mogelijkheden er zijn. Wilt u een gangbare traditionele uitvaart of juist meer een
alternatieve vorm? Onze bode ondersteunt u bij het nemen van beslissingen en
zorgt ervoor dat wat er besloten wordt tot in de puntjes geregeld wordt. Als u dat
wilt neemt onze bode u alle zorg uit handen. Maar u kunt ook zelf een actievere
rol vervullen. Bijvoorbeeld het wassen en kleden van de overledene of het sluiten
van de kist.
Aan onze leden worden de volgende diensten verleend:
1. De bode neemt contact op met de familie en nabestaanden van de
overledene en helpt hen desgewenst bij het opstellen van de
rouwadvertentie, de rouwbrief en de liturgie.
2. Het bezorgen van de lijkkist en het afleggen en kisten van de overledene.
3. Het doen van aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Gemeente.
4. Het vervoer van de overledene van het sterfhuis naar de eigen woning of
het mortuarium en vandaar naar het kerkhof of het crematorium.
5. Het verzorgen van het grafdelven, de teraardebestelling alsmede de
voorwaarden voor een goed verloop ervan.
6. Het beschikbaar stellen van begrafenismateriaal, zoals een lijkbaar,
kistkleden, geluidsapparatuur en diverse andere materialen.
7. Het verlenen van diensten bij crematies.
Voor het bijzetten van urnen kunt u zich wenden tot het College van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oosterbierum en
Wijnaldum te Oosterbierum.
Contactpersoon: dhr. S.K. Visser, tel. 0518-481442
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B) LEDEN VAN “DE LAATSTE EER”
1. In geval van overlijden is het belangrijk zo spoedig mogelijk contact met de
bode op te nemen.
2. De ledenkorting bedraagt € 1.000,- vastgesteld op de laatstgehouden
ledenvergadering.
3. De contributie voor hoofden van gezinnen bedraagt € 36,- per jaar.
Voor alleenstaanden is dit € 18,- per jaar.
N.B. Kinderen van leden zijn gratis lid van onze vereniging t/m het jaar
waarin ze 18 worden. Als één van de ouders lid is van onze
uitvaartvereniging zijn de kinderen voor 50% gratis lid. In het jaar van hun
19e verjaardag, worden ze automatisch, zelfstandig betalend lid.
4. Een verhuizing hoeft niet het einde van uw lidmaatschap te betekenen. U
dient uw nieuwe adres door te geven aan de ledenadministratie. Als u
daarbij niet aangeeft het lidmaatschap op te willen zeggen, gaan we ervan
uit dat u lid blijft van onze vereniging.
5. Voor verdere informatie of voor opgave als nieuw lid, kunt u zich wenden tot
het bestuur.
6. Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan verzoeken we u dit schriftelijk
door te geven aan de secretaris. Een mailbericht sturen kan ook. Als u dit
voor 30 november doet, is uw opzegging voor het volgende kalenderjaar
tijdig doorgegeven.
Adres secretariaat:
J. Nouta
Muntsewei 16
8853 XN Klooster-Lidlum
Tel: 0518-482183
Email: de.leste.eare@gmail.com
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3. WENSENLIJST
(PUNTEN TER OVERWEGING VOOR UW EIGEN BEGRAFENIS)
Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn / haar
uitvaart, daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden. Een
wensenlijst is belangrijk voor de nabestaanden, omdat daarin allerlei persoonlijke
wensen terug te vinden zijn, waarover u met hen van gedachten kunt wisselen.
Mijn wensenlijst voor de uitvaart en andere gegevens:
Naam: ……………………………………………………… M/V ……………………
Adres: ……………………………………………………………………………...…...
.
Postcode: …………. ……. Plaats: ……………………………………….…..…….
Telefoon privé : …………………………. Zakelijk:..…………………………...……
Geboortedatum: ……………………………………………………………………….
Geboorteplaats: ………………………………………………………………………..
Partner van: …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
Voor regelen van de uitvaart:
Uitvaartvereniging ……………………………… te ……………………………….
Bode ………………………….. tel. ………………… mobiel …………………….
Ik wil dat bij overlijden allereerst de volgende personen / instanties worden
gewaarschuwd:
Mijn nabestaanden:..…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………..……….……
……………………………………………………………………………………...……
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Mijn huisarts:
……………………………………………………………….…………………………...
Bij overlijden door een ongeval tevens mijn verzekeringsmaatschappij inlichten:
Naam en telefoonnummer: ……………………………………….…………………...
Codicil:
Ik heb O wel

O niet een codicil opgemaakt.

Zo ja, het codicil kunt u vinden: ………………………………………………………
U kunt hierover contact opnemen met: ………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………
Donorregistratie:
Ik ben

O wel

O niet geregistreerd als donor.

Uitvaartverzekering:
Ik heb

O wel

O geen uitvaartverzekering.

Naam uitvaartverzekeraar: ………………………………………………………..
Er is / zijn …… polis(sen).
Testament:
Ik heb O wel O niet een testament opgemaakt.
Zo ja, bij notaris: …………………………………………………………………….
Ik heb een executeur testamentair: O ja

O nee

Naam: ………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………….. plaats: ……..…………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………...
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Belangrijke bescheiden:
Ik heb

O wel

O niet een lijst opgemaakt van belangrijke bescheiden.

Zo ja, deze lijst en/of mijn bescheiden zijn te vinden:
O Door contact op te nemen met: ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
O Op de volgende plaats: ...……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Het is mijn nadrukkelijke wens dat ik word:
O begraven.
Ik wil begraven worden in een O algemeen graf O eigen / familiegraf
Naam begraafplaats …..…………………………………………………………...
Ik heb hier een eigen/familiegraf uitgezocht c.q. aangeschaft O ja

O nee

Nr.: ……………………...…………………………………………………………….
O gecremeerd.
Naam crematorium: …...……………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………
Vormgeving van mijn uitvaart:
Ik heb met betrekking tot de laatste verzorging en opbaring de volgende wensen:
(denk aan sfeer, kleding, kist - al dan niet gesloten - of lijkwade, bloemen en
dergelijke)
…………………………………………………………………………………………
O Laat ik over aan de nabestaanden: ………………………………………….…
………………………………………………………………………………………...
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Bekendmaking overlijden:
Ik wil dat mijn overlijden O wel O niet
dan mijn familie.

bekend wordt gemaakt in bredere kring

Zo ja, ik heb O wel O niet een lijst van namen en adressen hiervoor opgesteld.
Zo ja, deze lijst is te vinden op de volgende plaats:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
O Mijn wensen ten aanzien van de bekendmaking zijn:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik wens advertenties in kranten: O ja

O nee

Naam krant(en):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden verzonden:
O ja O nee
Adreslijst is O wel O niet aanwezig. Plaats van bewaring:
…………………………………………………………………………………………
Ik wens dat daarin de volgende tekst wordt opgenomen:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Ik wil opgebaard worden:
O in mijn eigen woonhuis
O in de aula van …………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………..
O Elders: ..……………………………………………………………………….…..
….……………………………………………………………………………………..
Ik heb specifieke wensen t.a.v. mijn kist / lijkwade:

O ja

O nee

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mogelijkheden voor de nabestaanden om afscheid te nemen voor de
uitvaartplechtigheid:
Ik wil dat er O wel

O niet gelegenheid is om afscheid te nemen.

O Overige wensen (sfeer of wijze waarop): ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen:

O ja

O nee

Mijn voorkeur gaat uit naar: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Ik wens dat het vervoer van mijn lichaam geschiedt met:
O Lijkauto en volgauto’s
O Anders namelijk: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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De plechtigheid:
Mijn belangrijkste wensen zijn: …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ik wil dat de afscheidsplechtigheid plaatsvindt:
O In de aula van ..……………………………………………………………….…..
O In de kerk van ..…………………………………………………………….……..
O In het crematorium ..………………………………………………………….…..
O In een andere vorm nl. ..………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Mogelijkheden bij de plechtigheid:
Ik wil dat mijn nabestaanden in de gelegenheid worden gesteld om:
O bloemen te strooien
O toespraken te houden
O Zo ja, door: ……………………………………………………………….………

O Anderszins “ iets” te doen, nl.: ..………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Deelnemers aan de plechtigheid:
De uitvaart wil ik laten plaatsvinden
O met belangstellenden
O in besloten kring
O anders, nl.: …..……………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………
Ik heb wensen m.b.t. de muziek bij mijn uitvaartplechtigheid:
O ja O nee
O Live met instrumenten: ..……………………………………………….…….….
…………………………………………………………………………………………
O Live gezongen door: ...…………………………………………………….……..
O Ik wens dat de volgende muziek ten gehore wordt gebracht: ..…………..….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Op mijn uitvaartplechtigheid wens ik dat er gesproken wordt:
O ja

O nee

O Het liefst door: ..……………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………
Ik wil dat na de plechtigheid de volgende consumpties worden aangeboden:
O Koffie / thee
O Anders, nl.:...………………………………………………………….…………...

13

…………………………………………………………………………………………
Ik wens dat bij crematie mijn as:
O Wordt verstrooid: O ja

O nee

Op de volgende plaats: …...………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
O Wordt bijgezet: O ja

O nee

Op de volgende plaats: ...…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Wensen omtrent mijn grafmonument zijn:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

