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De zomertijd breekt aan. Tijd om te genieten van zon en vrije tijd.
Tenminste, dat is wat veel mensen doen. Na een jaar hard werken
is het tijd om te ontspannen. We mogen weer op vakantie, ook naar
verre landen. In de vakantie doen we dingen die we normaal niet
doen, of we nu ver weg zijn of dichtbij. Als we in de vakantie in een
stad of ergens in de natuur lopen, dan kan het voor komen, bij mij is
dat zo tenminste, dat je even stilstaat. Misschien om de omgeving
wat beter in je op te nemen, maar soms ook om te weten waar je
nu bent. Je scant als het ware de omgeving. En ook al heb je geen
doel, je bepaalt daarna toch weer waarheen je verder gaat.
Zo’n moment van stilstaan zou een moment van contemplatie
kunnen zijn. Beschouwing. Maar contemplatie is meer dan ‘beschouwen’ alleen. De term contemplatie komt van het Latijnse
‘contemplatio’. Letterlijk betekent dat “het scheiden van iets uit
zijn omgeving”.
Je maakt dat wat je ziet of wat je doet los uit de omgeving. Bijvoorbeeld, vakantie maakt je los van je dagelijkse werk; even
stilstaan bij een bloem of een vlinder maakt je los van de weg die
je gaat. Je scheidt iets, om het te beschouwen. En dan gebeurt het,
dat je de betekenis van iets ziet.
Er zijn mensen die een pelgrimstocht gaan maken. Soms doen ze
dat om los te komen van wat hen bezighoudt. Dat kan een verdriet zijn, maar ook een periode die je wilt afsluiten. Daar hoef je
in principe geen lange pelgrimstocht voor te maken. Een gewone
vakantie voldoet ook. Of een vrije dag, of een vrij moment op een
dag. Het vraagt wel een daad. Je moet het wel dóen. Het komt niet
vanzelf, dat moment. Maar als je zover bent gekomen, dat je even
stil hebt kunnen staan, dat je je even hebt kunnen losmaken uit je
omgeving, dan kan je daarna weer als herboren verder. Met hopelijk
nieuwe energie en nieuwe inzichten.
Zo’n periode wens ik ons allen toe deze zomer. En misschien kunt u
zich daartoe laten inspireren door de inhoud van deze nieuwsbrief.
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

secretaris@f-k-b.nl
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Soms is het niet bij te houden…..
En soms hoeft dat dus ook niet. Na 7 weken niet gemaaid te
hebben toch geen enkel probleem het maaien van dat hogere
gras en al het mooie dat er tussen groeit voor de bijtjes en
insecten. Natuurlijk wel veel vaker het legen van de opvangzak
in de groenbak.
Soms ook niet bij te houden die galloways. Wordt ik gebeld
door “hoofd” Natuurmonumenten of ik de galloways kan gaan
tellen want zij kregen een melding dat er een groep was
overgestoken en wilden weten naar hoeveel ze moesten gaan
zoeken. Overgestoken? Ja, door de Maas, stukje gezwommen,
en aan Belgische kant weer op de oever. Ik kan gelijk melden
hoeveel ik er vanmorgen al zag en die liggen en lopen nu nog
bij ons achter onder de brug. Zal dus even gaan kijken 1,5 km
verderop waar de rest zou kunnen zijn. En ja als ik daar de
bocht om ga zie ik in de verte 2 galloways en dichterbij net nog
in en aan het water nog ‘s 8. Dat zijn de gezochte 10 dieren.
Ik fiets nog even 3 km om het gebied heen om dichterbij naar
die andere 2 te kijken en ondertussen is Natuurmonumenten
met maar liefst 7 man sterk in 2 auto’s aan de Belgische kant
aanwezig. Maar goed, wat later zijn zij weer aan onze kant en al
snel hebben we samen alles in beeld. Zij hebben besloten om te
proberen de kudde bijeen te drijven en dan door te drijven naar
een gebied waar ze dan niet meer terug kunnen. Daar kunnen zij
er dan enkele dieren tussen uit gaan halen.
Soms niet bij te houden………Dat geldt dan voor die kudde! Want
nadat het eerste deel, 15 dieren, naar de kop van het gebied is
gedreven zijn enkele mannen gestuit op die andere 10 en die
komen toch wat onrustig vanaf de andere kant. Eenmaal samen
is de hele kudde onrustig en omdat het gebied zo breed is
lukt het niet om ze de gewenste richting op te drijven. En even
later staan ze allemaal lekker rustig te grazen maar niet op de
gewenste plek. Ondanks hard rennende boswachters en ik al
hobbelend op m’n fiets door dat ruwe gebied. Zij waren niet te
houden.
Soms is het niet bij te houden…….wat er allemaal moet gebeuren. Maar ach ik vind het wel allemaal leuk en het dan buiten zijn
geeft de nodige ontspanning.

Mijn gedachtekronkel?

Denkend aan de verenigingen en hun bestuurders zie ik ook dat
het soms niet bij te houden is… Maar uiteindelijk lukt het dan
toch om wat onmogelijk leek voor elkaar te krijgen.
Soms met veel moeite, de andere keer toch eenvoudiger dan
gedacht.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 2 juli
2022).
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Workshops Actuarieel:
U kunt nog deelnemen aan de volgende workshop die gehouden wordt:

Zaterdag 24 september ‘s ochtends in Hardenberg
Reserveer alvast de datum.
Nadere berichtgeving volgt aan de secretariaten met dan ook de vraag om u aan te melden.
Wij gaan uit van deelname van Penningmeester, Voorzitter maar ook andere bestuursleden zijn welkom.
Op zaterdag de 14e mei mochten we de 1e workshop beleven. Een mooie opkomst, 44 mensen, goede
workshop.

Fotoimpressie van de workshop Actuarieel, gehouden op 14 mei in Hotel Katwoude.
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Onderhandelingsresultaat nieuwe cao uitvaartbranche
vastgesteld
04/07/2022 - Eind juni 2022 hebben vakbonden en werkgeversdelegaties een
onderhandelingsresultaat weten vast te stellen in de al sinds november
2021 voortslepende onderhandelingen voor een nieuwe cao in de uitvaartbranche.
Dat laten werkgeversorganisaties Nardus, BGNU en de Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria
(WVNC) weten middels een gezamenlijk persbericht: ‘Op 20 juni 2022 is een onderhandelingsresultaat
bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao Uitvaartbranche. Er is intensief,
tijdelijk moeizaam, maar per saldo constructief overleg aan voorafgegaan. Over veel onderwerpen zijn
goede afspraken gemaakt. Op 28 juni 2022 is overeenstemming bereikt over de tekst van het onderhandelingsresultaat.’
Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 6,5 procent – waarvan 3
procent per 1 augustus 2022 en nog eens 3,5 procent per 1 januari 2023. Daarnaast is er besloten tot
een verhoging van de beschikbaarheidsvergoeding en het schrappen van de onderste salarisschalen zodat
er een minimumloon van 12 euro per uur ontstaat. Ook bestaat er met ingang van 1 september 2022 voor
werknemers met een zwaar beroep de mogelijkheid om 6 maanden eerder dan de AOW-datum vervroegd
uit te treden: ‘Met ingang van 1 januari 2023 kunnen werknemers uit deze doelgroep 12 maanden eerder
dan de AOW-datum vervroegd uittreden. Kleine werkgevers die hierdoor in financiële zin onevenredig hard
worden getroffen kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het cao-fonds.’

Toeslagen
Vanwege de toenemende mate waarin crematoria ook in de avonduren en op zondag operationeel zijn
en de groeiende samenloop van crematoria en uitvaartcentra worden crematoriummedewerkers steeds
vaker buiten het traditionele dagvenster ingezet. Vakbonden en werkgevers zijn daarom ook overeengekomen het arbeidstijdenkader crematoria en uitvaartcentra met ingang van 1 januari 2023 gelijk te stellen:
‘Het dagvenster voor crematoria-werkzaamheden komt per die datum te vervallen, omdat in de cao artikel
3.3 vanaf 1 januari 2023 het crematorium en het uitvaartcentrum niet langer onder de definitie van Binnendienst worden genoemd. Hiermee komen voor deze werknemers vanaf die datum derhalve de toeslagen
Binnendienst te vervallen,’ schrijven BGNU, Nardus en WVNC. ‘Aan bestaande werknemers wordt hiervoor
een tegemoetkoming verstrekt op basis van hetgeen de afgelopen drie jaren aan toeslagen buiten dagvenster is betaald. Berekend wordt wat de werknemer in genoemde kalenderjaren gemiddeld per maand
aan die toeslagen heeft ontvangen en wat het verschil is per maand als over die jaren de nieuwe toeslagen
zouden zijn berekend. Het verschil wordt toegekend als een maandelijkse persoonlijke toeslag.’
De looptijd van de nieuwe cao is wederom 2 jaar en zal gelden tot 1 maart 2024. De verwachting is nu dat
de ledenraadplegingen medio juli 2022 zullen zijn afgerond, laat vakbondsonderhandelaar Peter Bloemendaal van CNV Vakmensen desgevraagd weten: ‘De gezamenlijke vakorganisaties hebben hun ledenraadplegingen opgestart. De stemming loopt tot 15 juli aanstaande.’
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Als God renoveert Missionaire
kerk meer dan parochie alleen

e 25,00
Missionaire kerk meer dan parochie alleen. Dat is de titel
van de lang verwachte opvolger van de bestseller van
James Mallon, Als God Renoveert. Dit boek beleefde zes
drukken, veroverde de harten van duizenden katholieken
en protestanten en liet een andere wind waaien in christelijk Nederland. James Mallon werkt zijn thema: leerling
van Christus zijn en nieuwe leerlingen werven in zijn nieuwe
boek verder uit. Want het niet alleen de parochie die het
voortouw moet nemen. Als de missionaire parochie niet in
alle geledingen van de kerk centraal staat, wordt het een
moeilijk verhaal. James Mallon blijft niet steken in deze analyse, hij wijst een nieuwe weg voor christenen in deze tijd.
• www.divinerenovation.net

www.missionaireparochie.nl

Ingezonden door Wilma Nijland.

UBO-inschrijven nog niet de helft deed dat
Alle stichtingen moesten verplicht een UBO-inschrijven. Bij het sluiten van de termijn op 27 maart bleek dat
minder dan de helft die inschrijving heeft gedaan. Formeel is het niet inschrijven een strafbaar feit. Er staat
meer dan 20.000 boete op, of een taakstraf. Er zijn nu twee stromingen. De Kamer van Koophandel wil
nog een reminder sturen. Tegelijk wil het Openbaar Ministerie geen tijd verliezen. Zij zagen hoe het effectueren van de sancties tegen Rusland heel lastig bleek te zijn. Door het ontbreken van zicht op wie aan de
touwtjes trekken is onduidelijk welke bedrijven van Russen zijn. Het OM wil dus het liefst zo snel mogelijk
alle achterblijvers aanpakken.
Moet jij de UBO-melding nog doen? Het is eigenlijk heel simpel. De hele UBO stelt voor een stichting meestal

niets voor. Je moet gewoon de bestuursleden nog een keer opgeven. Die zijn zoals dat zo mooi

heet een pseudo-UBO. Er zijn ook geen juridische gevolgen aan verbonden als je in dat register staat. Het
heeft slechts tot doel om het opsporingsinstanties makkelijker te maken onderzoek te doen naar witwassen.
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Anne Nijhuis uit Garyp koninklijk onderscheiden
GARYP – Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel reikte zaterdagmiddag 18 juni een koninklijke onderscheiding uit aan de heer Anne
Nijhuis (05-07-1970) uit Garyp. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau voor zijn vrijwillige inzet vanaf 2000 voor diverse verenigingen in Garyp. Hij ontving de onderscheiding bij het 75-jarig jubileum
van de Christelijke Korfbalvereniging Vlug en Vaardig. Het jubileum zou
in 2020 gevierd worden, maar vanwege de coronabeperkingen is het uitgesteld naar 2022.
Anne Nijhuis korfbalt al 43 jaar in Garyp, op dit moment in het vierde team. Daarnaast is hij sinds 2000
ook op vrijwillige basis wekelijks veel op en rond het veld van de korfbalvereniging te vinden. Hij is lid van
de commissie veld/gebouwen/materiaal en van de kantinecommissie. Ook is hij trainer en coach van het
vierde team, trainer van recreanten en scheidsrechter. Hij doet het onderhoud van de kleedaccommodatie
en kunstgrasveld, de installatie van de verlichting en maakt meubilair in de kantine. Aan het begin van het
seizoen maakt hij het veld gebruiksklaar en aan het einde van het seizoen alles weer winterklaar. Tussendoor doet hij de herstelwerkzaamheden en overige klussen. Volgens het bestuur is Nijhuis een betrokken
lid van de korfbalvereniging. Hij is loyaal en betrouwbaar. Niet een persoon die graag op de voorgrond
treedt maar een gewaardeerde stille kracht.

Nationale Oranjevereniging
Anne Nijhuis is 7 jaar voorzitter geweest van de Nationale Oranjevereniging Garyp. Daarnaast inde hij ook
de jaarlijkse contributie waarbij hij, samen met andere leden, ouderwets met kwitanties bij de leden langs
ging om de contributie te innen. Om het jaar organiseert de Oranjevereniging een dorpsfeest in Garyp.
Nijhuis zit in de spelletjescommissie. Rond het dorpsfeest neemt hij twee weken vakantie op om de praktische zaken rond het feest te organiseren; van terreinwerk tot spreekstalmeester. Volgens het bestuur
neemt hij zijn functie erg serieus en zet zich maximaal in.

Begrafenisvereniging De Eendracht
Sinds 2016 is de heer Nijhuis drager en bestuurslid van de begrafenisvereniging De Eendracht in Garyp. Als
bestuurslid is hij zeer betrokken, actief en voert hij zijn taken naar behoren uit. Als drager heeft hij uitstraling, is hij correct en handelt hij zijn werkzaamheden deskundig uit.
Dit is een opsomming van een deel van de activiteiten die Anne al jarenlang en geheel vrijwillig en onbezoldigd doet en deed voor de gemeenschap. Hij deed dit naast een baan bij AB Vakwerk.

Bron: RTVNOF, 18-06-2022, Sjaak.
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Cadeau voor Vormelingen
Steeds meer kerken ontdekken dat de YOUCAT met
een woord vooraf van Paus Franciscus het ideale
geschenk is bij het sacrament van het Vormsel. Maar
ook voor schoolverlaters, misdienaars en acolieten is
dit een mooi geschenk. En waar jongerengroepen nog
actief zijn is deze YOUCAT ook een geweldig startpunt in het nieuwe kerkelijk seizoen vanaf september.

Youcat Jongerenbijbel

10,00
Een team van 70 deskundigen heeft een toegankelijke Bijbel voor jongeren samengesteld. Elk Bijbelboek
wordt kort ingeleid. Een uitgekiende selectie van de meest relevante teksten uit het Oude en Nieuwe
Testament maken deze uitgave tot een handzame Bijbel. De Bijbelteksten – uit de Willibrordvertaling – zijn
voorzien van uitleg en bevatten ook verwijzingen naar de YouCat-jongerencatechismus. Getuigenissen uit
alle tijden – van heiligen, denkers en jongeren – laten zien hoe de Bijbel mensen altijd al geïnspireerd heeft.
Met illustraties, kaarten en foto’s.
Met een voorwoord van paus Franciscus.
Geschikt voor katholieke jongeren maar ook als algemene instapbijbel.
Youcat Jongerenbijbel aantal

Aangeleverd door Wilma Nijkamp.

https://adveniat.nl/product/youcat-jongerenbijbel/
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Checklist: Hoe kies je een uitvaartonderneming?

Foto: Pexels

Amsterdam
Wanneer je na het overlijden van een dierbare verantwoordelijk bent voor de uitvaart,
dan is een van de eerste beslissingen die je moet nemen welke uitvaartondernemer
de uitvaart zal regelen. Het kan op het eerste gezicht moeilijk zijn om te kiezen voor
een uitvaartonderneming, terwijl je nog rouwt om het verlies van een dierbare, maar
het is slim om ruim van tevoren een keuze te maken bij het plannen van de uitvaart.
De organisatie van een uitvaart moet vaak in enkele dagen gebeuren, dus het is belangrijk om te weten waar je op moet letten bij het selecteren van de uitvaartonderneming. In deze blog nemen we de belangrijkste aspecten met je door.

Vertrouw op jouw persoonlijke instelling
Voel je je verbonden met de uitvaartondernemer, persoonlijk of via de telefoon?
Merk je een vertrouwen op om hem of haar de afscheidswensen van jouw dierbare in
vervulling te helpen brengen? Het is belangrijk dat je je op jouw gemak voelt om beDigitale nieuwsbrief
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langrijke beslissingen aan hem of haar over te laten. Een geliefde begraven gebeurt
immers maar één keer. Kies daarom voor een uitvaartonderneming waar je je op
jouw gemak voelt. Als het antwoord op een van deze vragen nee is, moet je verder
zoeken.
Kies voor gemak op basis van de locatie
Een uitvaartcentrum dichtbij in de buurt is meestal een goede keuze. Hierbij is het
handig om ook rekening te houden met de ligging ten opzichte van andere familieleden en vrienden die de uitvaart zullen bijwonen, evenals het kiezen van de laatste
rustplaats.

Aanbevelingen van vrienden en familie
Probeer ook rekening te houden met mogelijke adviezen van vrienden en familie.
Mond-tot-mond aanbevelingen zijn vaak de beste manier om een uitvaartonderneming te kiezen. Als een vriend of familielid onlangs een dierbare heeft verloren, dan
kun je hun navragen rondom hun ervaring met de desbetreffende uitvaartonderneming.

Beschikbaarheid en lijst van prijzen
Vraag om de prijslijst van verschillende uitvaartondernemers of laat hem je toesturen. Uitvaartondernemers die open en eerlijk zijn over de kosten van een uitvaartceremonie, bieden doorgaans betere algemene voorwaarden dan degenen die dat niet
transparant doen. Nu is het tijd om de prijzen te vergelijken en te beslissen welke
uitvaartonderneming het best bij jouw budget past.

Houd rekening met religieuze, culturele en persoonlijke voorkeuren
Tot slot is het van vitaal belang om extra rekening te houden met religieuze en culturele voorkeuren. Zoek een uitvaartonderneming die aan de specifieke behoeften
voldoet en die deskundig is in de tradities van jouw dierbare.
Bron: Blik op nieuws, 23-06-2022, Sjaak.
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Uitvaartverzorger Agnetha: ‘Een duurzame uitvaart kost
hier niets extra’
Uitvaartcentrum Memoriam in Rotterdam is sinds vorig jaar uitvaartcentrum en crematorium ineen. Sinds de verbouwing beschikt de locatie
namelijk over een elektrische crematie-oven. Het mooie is, dat de complete uitvaart nu op één plek kan plaatsvinden: zowel de condoleance als de
crematieplechtigheid. Uitvaartverzorger Agnetha Varela vertelt ons meer
over deze bekende en unieke uitvaartlocatie.
Voorafgaand aan, tijdens en na een uitvaart vinden mensen bij Memoriam steun om het verlies van hun
dierbare een plek te geven. De locatie heeft restaurants voor zowel kleine als grote gezelschappen, en in
de huiselijk ingerichte familiekamers kun je de dagen voor de uitvaart nog samen zijn met de overledene.
Verder heeft Memoriam een informatiecentrum, waar je urnen en assieraden kunt uitzoeken.
Agnetha: “Voor ouderen is het enorm fijn dat zij op de dag van de uitvaart niet meerdere taxiritten hoeven
te regelen. Dat alles op Memoriam aanwezig is, geeft iedereen meer rust.”

Duurzame uitvaart
Het thema duurzaamheid speelt tegenwoordig een grote rol in de uitvaartwereld, en zeker bij Monuta
Memoriam. Zo is het crematorium door de elektrische crematie-oven volledig gasloos, en werken ze met
zonne-energie. Omgerekend bespaart een crematie op deze locatie vijf bomen. Agnetha merkt die groene
wens ook in de praktijk: “Steeds meer mensen leven duurzaam, en als ze op een duurzame manier een uitvaart kunnen regelen die niets extra kost, dan gaan ze daarvoor. Bij Memoriam vinden ze die mogelijkheid.”

Voor alle wensen en culturen
Memoriam staat middenin Zuidwijk, en Agnetha is ervan overtuigd dat iedere buurtbewoner het uitvaartcentrum kent. De uitvaartverzorgers hier denken mee met alle culturen en hun bijbehorende rituelen.
Agnetha: “Het is hier als thuiskomen. We kunnen rituele bewassingen en vuurdiensten uitvoeren en houden
rekening met specifieke dieetwensen qua catering. We kunnen eigenlijk aan iedere kleine of grote vraag
voldoen.”

Ontzorgen is het belangrijkst
Agnetha is als uitvaartverzorger het eerste aanspreekpunt voor de familie die een uitvaart moet regelen
van een dierbare. Deze mensen ontzorgen is voor haar het belangrijkst. Agnetha: “Mensen zitten vaak vol
vragen, weten niet hoe ze moeten beginnen. Ze vinden het belangrijk dat de uitvaart geregeld wordt zoals
de overledene was, op een locatie waar ze zich welkom voelen. Dan vind ik het als uitvaartverzorger heel
fijn dat er een locatie is als Memoriam die hen alles kan bieden waar ze behoefte aan hebben.”

Bron: In de buurt, Rotterdam, 09-06-2022, Sjaak.
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Onkruid begraafplaats Maastricht woekert door geldgebrek

Pastor Mattie Jeukens en voormalig vrijwilliger Jo Dams op begraafplaats Oostermaas.
Gemeentes en parochies krijgen dankzij het dalende aantal begravingen steeds minder inkomsten uit begrafenissen en grafrechten. Daardoor lijden sommige kerkhoven aan achterstallig onderhoud.
In de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld zijn ze naarstig op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het
onderhoud van begraafplaats Oostermaas.

Kerk open houden
Het vaste clubje vrijwilligers stopte er onlangs noodgedwongen mee, met als gevolg voortwoekerend
onkruid en gras dat hoognodig aan een maaibeurt toe is. De begraafplaats is eigendom van de parochie
en die heeft geen geld om dit werk volledig uit te besteden. Pastor Mattie Jeukens staat voor een lastig
dilemma, want hij wil koste wat kost ook de kerk openhouden.
“De kerk is een kerk van de gewone mensen, van de Wittevrouwenvelders. Of die nu hun kind communie laten doen, kinderen laten dopen of uitvaart hebben. Ik weet niet waar ik op moet bezuinigen”, zegt de pastor
van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Pijn in het hart
Digitale nieuwsbrief
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De vaste vrijwilligers stopten begin dit jaar vanwege de hoge leeftijd en gezondheid. Plaatsvervangers
werden nog niet gevonden. Oud-vrijwilliger Jo Dams zag met pijn in het hart hoe het gras en het onkruid 40
centimeter hoog stond. “Ik kreeg een soort klap in m’n gezicht. Wij zijn hier weggegaan met een heel mooi
achtergebleven kerkhof.” Bij terugkomst vroeg de voormalig vrijwilliger zich dan ook af: ‘Heb ik hier twaalf
jaar mijn passie ingestoken?’.

Geen geld
Een deel van het onderhoud wordt gedaan door een hoveniersbedrijf maar geld om alles uit te besteden is
er niet. Volgens de parochie wil de gemeente Maastricht de begraafplaats niet overnemen en stoppen zij
al het geld in de begraafplaats aan de Tongerseweg.
Inmiddels is een van de oud-vrijwilligers alweer op de grasmaaier gesprongen en ook Dams kan het niet
langer aanzien. Als zijn gebroken enkel genezen is, probeert hij toch weer iets te doen op de begraafplaats. “Dit doet mij gewoon pijn. Dit verdient deze wijk en begraafplaats niet”, zegt hij.

Einde snel in zicht
Een oplossing voor de lange termijn is er niet. Daarom ziet, mede door het teruglopend aantal gelovigen,
de toekomst voor de begraafplaats en de kerk, er somber uit. Pastoor Jeukens merkt dat mensen met de
opkomst van het cremeren steeds minder in de kerk komen. “Als we zoveel tekorten hebben, dan is het
einde heel snel in zicht. Dan halen we de tien jaar gewoon niet”, zegt de pastoor.

Bron: 1Limburg, 26-06-2022, Sjaak
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Veel jongeren niet verzekerd voor uitvaart, crowdfunding
kan oplossing bieden: ‘De bedragen die je neer moet leggen, zijn absurd’
HELMOND – Steeds vaker wordt via crowdfunding de uitvaart van jonge
overledenen betaald. De oorzaak? Het ontbreken van een uitvaartverzekering voor de overledene én niet genoeg geld op de spaarrekening om een
afscheid te bekostigen.
Ze waren hele goede vrienden; de Helmondse Maurits Kolkman (23) en Paul Classen uit Hilversum (23).
Doordat ze bij dezelfde studentenvereniging en jaarclub zaten, zagen ze elkaar zeker drie keer per week.
Tot Paul ging hiken in Amerika en op de dag dat hij terug zou vliegen (29 mei) sloeg tijdens een ochtendwandeling het noodlot toe; bij een klif verloor hij zijn bewustzijn en viel naar beneden.
,,Het is allemaal heel bizar,”zegt Kolkman. Want doordat Paul geen uitvaartverzekering heeft, moeten zijn
nabestaanden zelf opdraaien voor de hoge kosten van repatriëring én afscheid. Daarom hebben twee van
zijn vrienden een digitale inzameling opgezet. ,,Binnen nog geen 24 uur hebben we al meer dan 30.000 euro
opgehaald,” zegt Kolkman. ,,De bedragen die je neer moet leggen, zijn absurd. Dit is het minste wat we voor
zijn ouders kunnen doen.”

Mijn dochter van 21 zou voor ruim vijf euro per maand een basisuitvaartverzekering kunnen afsluiten

Ria Luichies, Dela

Het is niet de enige (vrienden)groep die recentelijk een crowdfunding heeft opgezet om de kosten van een
uitvaart voor een jonge dierbare te dekken. Hetzelfde deden onder anderen de nabestaanden van de verongelukte 19-jarig Jamilla Flohr (20.420 euro) uit Oeffelt, van een 15-jarige jongen uit Willemstad die deze
maand een einde aan zijn leven maakte (11.345 euro) , de buren van de moeder van een vermoorde 4-jarige
Belgische (15.000 euro in januari), een tante van een in Albasserdam doodgeschoten 16-jarige (18.142
euro) en nabestaanden van een 27-jarige man uit West-Brabant die zelf voor zijn einde koos (8.715 euro).

Ook inzamelen voor ouderen
Deze jonge overledenen vallen op, maar niet alleen voor de begrafenis van jonge doden wordt geld ingezameld; op websites als gofundme.com is er een aparte categorie voor al dit soort geldwervingsacties en
een groot deel daarvan is bestemd voor ouderen.
Het onderstreept het belang van een uitvaartverzekering in de ogen van Ria Luichies van DELA Nederland.
,,Een uitvaart is een hele grote kostenpost,” zegt zij. ,,De gemiddelde crematie kost ongeveer 7500 euro,
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de gemiddelde begrafenis zo’n 9500 euro. De meeste mensen hebben zo’n bedrag niet zomaar achter de
hand. Het is supervervelend als je nabestaanden in zo’n situatie belanden.”

Niet over de dood nadenken
De dood klinkt voor de meeste jongeren als ver weg. Luichies: ,,Ik snap echt dat je liever niet over de dood
nadenkt als je zo jong bent. Maar iemand verliezen is al zo verdrietig, dus dan moet je niet hebben dat je je
ook nog zorgen moet maken over de kosten van een mooi en waardig afscheid.” De hoogte van de premie
is afhankelijk van de leeftijd. ,,Mijn dochter van 21 zou voor ruim vijf euro per maand een basisuitvaartverzekering kunnen afsluiten.’’
Volgens Karin Radstaak van het financieel adviesinstituut Nibud heeft die stap zeker zin ‘als je nu al weet
dat je de kosten van een eventuele uitvaart niet uit eigen zak kan betalen’. Het Nibud raadt dat dan ook
altijd aan.

Anders oplossen
Een wijze raad, weet de Mierlose uitvaartverzorger Edwin van de Kerkhof uit ervaring: ,,Veel jongeren hebben dat geld ook niet voor hun nabestaanden klaarliggen, waardoor zij met de kosten komen te zitten. Het
is belangrijk dat je de financiële consequenties van een overlijden kent, maar ook kan accepteren. Als je
het namelijk niet kan bekostigen, gaan uitvaartondernemers niet zo makkelijk met jou in zee. Dat klinkt heel
crue, maar dan moet je het anders oplossen.’’
Met crowdfunding dus bijvoorbeeld, al is aankloppen bij de gemeente voor een gemeentelijke uitvaart ook
nog een optie. ,,De regels zijn wel per gemeente verschillend. Als je het hen laat regelen, wordt dat gedaan
met gemeenschapsgeld. Er zijn gemeentes die wat coulanter zijn, maar je hebt er ook die heel erg op hun
centen zijn en een minimale uitvaart regelen. In sommige gevallen mogen nabestaanden er dan niet eens
bij aanwezig zijn.’’
De hele gang van zaken heeft Maurits Kolkman aan het denken gezet. ,,Ik weet niet eens of ik wel een
uitvaartverzekering heb’’, vertelt de Helmonder. ,,Je weet nooit wat je kan overkomen. Paul had dit natuurlijk
ook niet verwacht. Hij was ook nog hartstikke jong. Nu ik zie wat voor kosten erbij komen kijken, denk ik er
wel over na om zo’n verzekering af te sluiten.’’

In natura of een geldbedrag
Wie een uitvaartverzekering heeft afgesloten, is helemaal of grotendeels verzekerd voor zijn of haar afscheid. Dat verzekeren kan op twee manieren. Via een naturaverzekering is een pakket diensten geregeld
variërend van de uitvaartverzorging, kist, afscheidsbijeenkomst en de crematie of begrafenis. Vaak zit er
ook een vrij besteedbaar bedrag in waarmee bijvoorbeeld een ‘koffietafel’ betaald kan worden. Naast de
naturaverzekering bestaat een kapitaalverzekering, die na het overlijden een bepaald geldbedrag uitkeert
waarvan nabestaanden de uitvaart zelf kunnen regelen.

Bron: ED,23-06-2022, Sjaak.
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