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Geachte leden en andere geïnteresseerden,
Algemeen
Op 22 maart 1917 is de R.K. Begrafenis Vereniging St. Barbara opgericht. Nu in het jaar 2017 zijn we 100 jaar
verder en bestaat de vereniging nog steeds. Alleen is de naam van de vereniging gewijzigd in Uitvaartvereniging
St. Barbara. Al 100 jaar biedt de vereniging zijn diensten aan op het specifieke gebied van het verzorgen van
uitvaarten. Natuurlijk is dit een mijlpaal om even bij stil te staan. Onderstaand kunt u lezen wat er tot op dit
moment al is gedaan en tevens wat er nog staat te gebeuren.

Honderdjarig bestaan van Uitvaartvereniging St. Barbara
In het jaarboek 2016 van de Skriemer is een prachtig verhaal geschreven, door de heer Kees Kaag, over de rijke
historie van de vereniging. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de notulen en jaarverslagen uit al die jaren van
het bestaan van de vereniging. Zo is er van kleine feitjes, wetenswaardigheden en anekdotes een mooi verhaal
gemaakt. Dit verhaal is tevens terug te lezen op de site van de uitvaartvereniging:
www.barbara-wervershoof.nl.
In maart 2017 is een feestavond gegeven voor alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat de vereniging
op gepaste wijze zijn diensten van hoge kwaliteit aan kan bieden. Door middel van het aanbieden van deze
feestavond heeft de vereniging een gebaar van dankbaarheid willen geven voor al het werk en de tijd die de
vrijwilligers aan de vereniging hebben besteed.

Nieuwe servicekaart
De vereniging heeft het jubileumjaar aangegrepen om de servicekaart te vernieuwen. Het dienstenpakket
wordt jaarlijks in de ledenvergadering opnieuw vastgesteld. De vernieuwde servicekaart is als bijlage bij
deze brief gevoegd.
De servicekaart kan gebruikt worden als bewaarexemplaar. Op de kaart is het telefoonnummer van de
uitvaartleiders opgenomen. Handig om bij de hand te hebben op het moment dat u het nodig heeft.

Niet leden
Deze brief met de servicekaart als bijlage is in het gehele verzorgingsgebied van de vereniging en dus ook
bij niet leden verspreid. Niet leden kunnen zonder probleem de uitvaartleiders van de vereniging bellen. Ze
kunnen gebruik maken van alle diensten van de vereniging en krijgen ook het voordelige verenigingstarief, wat
veel lager ligt dan het tarief van de commerciële ondernemingen. Echter heeft een niet-lid geen recht op het
royale vergoedingenpakket die de leden wel krijgen.
Misschien is het een idee om alsnog lid te worden. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat er een inkoopsom
moet worden betaald. Op onze site is hier meer over terug te lezen en kunt u zelf berekenen hoe hoog de
inkoopsom bedraagt. U kunt dit ook vrijblijvend opvragen bij de penningmeester.

Open dag
In het jubileumjaar organiseert de vereniging een open dag. Deze open dag is bedoeld om te laten zien waar de
vereniging zoal voor staat. De open dag zal gehouden worden in samenwerking met Stichting Uitvaartcentrum
Wervershoof en Omstreken.
De datum van de open dag is:
14 oktober 2017 van 13.30 tot 17.00 uur in het Uitvaartcentrum aan De Gouw 3 te Wervershoof.
U kunt onder andere de volgende activiteiten op de open dag verwachten:
1. Een presentatie van kisten, grafstenen, rouwdrukwerk etc.
2. Bekijken van het uitvaartcentrum en een overzicht van de diensten en faciliteiten die het uitvaartcentrum
kan bieden.
3. D
 e uitvaartleiders zullen aanwezig zijn om uw vragen rondom de organisatie van een uitvaart te kunnen
beantwoorden.
4. Overzicht van zaken die voorafgaand aan het overlijden overdacht en/of verricht kunnen worden.
5. Er liggen laatste wensenformulieren klaar om mee te nemen.
6. Er zullen die middag twee lezingen van circa 30 minuten gehouden worden:
14.30 - 15.00 uur verzorgt Mantel & Overtoom Notarissen uit Andijk een lezing over diverse zaken
waarmee u te maken krijgt bij een overlijden;
15.30 - 16.00 uur verzorgt Vreeker Begraafplaats Service een lezing over hun diensten inzake
begraafplaats service.
Iedereen, leden en niet leden, zijn uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen.
In de Binding zal voorafgaand aan de open dag nog een herhaalde oproep volgen.

Tot slot
Het bestuur van Uitvaartvereniging St. Barbara is trots dat de vereniging 100 jaar bestaat en u in al die jaren
van dienst heeft kunnen zijn bij het overlijden van dierbaren. In de komende jaren zullen wij op gelijke voet
doorgaan met waardige dienstverlening op hoog niveau.
U kunt op ons rekenen!!!

Met vriendelijke groet,
Uitvaartvereniging St. Barbara
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