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Afzwaaiend voorzitter Kor Kleijwegt:

“Ik ben er gigantisch trots op wat we
samen voor elkaar hebben gekregen”

Binnenkort draagt Kor Kleijwegt de

grafische reproductiebedrijven in binnen-

Als er iets mis gaat bij een uitvaart dreunt

voorzittershamer over. Na meer dan tien

en buitenland is zijn agenda goed gevuld.

dat bij de nabestaanden heel lang door.”

jaar aan het roer van de vereniging,

Toch heeft hij veel zin om als bestuurder bij

Kor: “Ik ben natuurlijk ontzettend trots op

zwaait hij met pijn in het hart af. Maar

De Laatste Eer aan de slag te gaan: “Ik hoop

het pand dat hier nu staat, maar ten

ook met trots: “We hebben een enorme

de vereniging de komende jaren in de

diepste wordt de kwaliteit van onze

ontwikkeling doorgemaakt. Eén van

volgende fase te brengen. Meer zichtbaar te

uitvaarten vooral bepaald door het team.

mijn eerste taken bij De Laatste Eer was

worden in Rijnsburg en omstreken. Er te zijn

Dat zij tot het uiterste gaan voor de

mijn handtekening zetten onder het

voor het team. Niet dat je zelf bij de

bouwcontract met de aannemer voor het

dagelijkse praktijk van de uitvaarten

gebouw in de Kamerlingh Onnesstraat.

betrokken bent, maar wel als schouder om

Als ik zie wat er nu dan staat en hoe

op te leunen en om mee te lachen als dat

professioneel we als relatief kleine

nodig is.”

vereniging zijn geworden, dan ben ik
gigantisch trots op wat we samen voor
elkaar hebben gekregen.”
De beoogde opvolger van Kleijwegt is Wout
van Egmond. Beoogd, want als vereniging
moeten de leden eerst akkoord gaan met
de benoeming. Wout: “Ik vind het mooi om
bij te dragen aan iets maatschappelijks.
Het relativeert het hectische leven waar ik
bedrijfsmatig mee te maken heb.”
Daarmee heeft Wout niets teveel gezegd;
als financieel directeur van een groep van

Kor herkent dat: “Je bent een stuk
klankbord, soms mag je het team moed
inpraten bij schrijnende situaties en soms
mag je ze met een zak stroopwafels een
hart onder de riem steken als het heel druk
is. Ik hecht enorm veel aan een goede sfeer
in het team. Juist in een organisatie met

nabestaanden, de familie.”
Voor de toekomst zien de heren een
ontwikkeling in diversiteit van de
uitvaarten. Kor: “Er zit steeds meer variatie
in de verschillende uitvaarten en mensen
maken het steeds meer passend bij hun
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situatie of bij het leven van de overledene.”
Wout hoopt daar in de toekomst nog iets
verder in te kunnen gaan:“ Misschien
hebben we in het pand wel een uitbreiding
van de faciliteiten nodig. Ik denk
bijvoorbeeld aan meer gelegenheid bieden
om ontmoetingen buiten te doen. Na

veel onregelmatigheid, zoals de onze, is dat

afloop van een uitvaart zijn de

ontzettend belangrijk.” Wat voor beide

nabestaanden begrijpelijkerwijs erg

bestuurders als een paal boven water staat,

verdrietig. Als zij een stukje ontlading

is dat de kwaliteit van de uitvaarten altijd

makkelijker vinden aan een statafel in de

gewaarborgd moet zijn. Wout: “Je kunt het

tuin dan aan een zitje in de aula, zeg ik:

niet overdoen he?

doen!”
Lees het uitgebreide interview op
www.delaatsteeer.nu

Terugblik
AANGEPASTE HERDENKINGSBIJEENKOMST IN CORONATIJD

belemmeringen die corona bij de uitvoering
van uitvaarten veroorzaakt en ze sprak het
vertrouwen uit dat ook deze periode weer
voorbijgaat. Vervolgens werden afwisselend
passende muziek, een kort verhaal en
enkele gedichten in beeld en geluid

De Laatste Eer is een uitvaartvereniging die

vertolkt. Centraal daarin stond de

meer doet dan alleen uitvaarten verzorgen.

lichtjesceremonie, waarin de naam van

Dat blijkt ook bij de jaarlijkse herdenkings-

iedere overledene werd uitgesproken en

bijeenkomst voor de overledenen van het

een kaarsje werd aangestoken.

afgelopen jaar, die op 26 januari werd
gehouden. Door de maatregelen rondom

Iedereen die zich had aangemeld, kon ook

het coronavirus en de geldende avondklok

thuis actief meedoen. We hadden daarvoor

was het niet mogelijk bezoekers in de aula

een herdenkingsset bezorgd, met daarin

te ontvangen. Daarom was de bijeenkomst

onder andere een kaars. Die konden

dit jaar niet alleen online, maar ook nog

nabestaanden gelijktijdig met de uitzending

eens opgenomen. Ondanks deze hobbels

aansteken. Aan het eind staken we een

zijn de medewerkers van “De Laatste Eer”

grote kaars aan voor allen die niet waren

erin geslaagd een zinvol en betrokken

genoemd en vormden alle kaarsen in de

programma te maken voor de

aula samen een groot warm, verlicht hart.

nabestaanden. Voorzitter Kor Kleijwegt

Daaruit sprak de liefde voor de

nam de kijkers mee het gebouw in , waar ze

overledenen. Uitvaartverzorger Marijke

welkom werden geheten door

Langeveld sloot de avond af. We legden

uitvaartverzorger Jantine van Klaveren. Ze

kaartjes die met een wens of hartenkreet

vertelde hoe belangrijk het was dat juist nu

waren beschreven in een brandend vuur,

een herdenkingsbijeenkomst werd

om zo de verbinding tussen aarde en hemel

gehouden. Jantine stond stil bij de

te symboliseren.
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DLE & SBR

De stichting beheert en exploiteert de
begraafplaatsen in Rijnsburg. Voor de SBR

DE LAATSTE EER EN STICHTING
BEGRAAFPLAATSEN RIJNSBURG

dragen de gemeente Katwijk en de kerken

De aula van de Laatste Eer grenst aan de

bestuurslid is afkomstig uit de Laatste Eer.

begraafplaats. Het is dan ook niet vreemd

Daarmee is gezorgd voor een goede

dat sommige mensen denken dat de

communicatie tussen uitvaartvereniging

uitvaartvereniging verantwoordelijk is

en SBR. Algemene vragen en problemen

voor de begraafplaats. Toch is dit niet het

kunnen zo snel worden opgelost. Maar

geval. De begraafplaats valt onder het

wanneer u specifieke vragen hebt over de

beheer van Stichting Begraafplaatsen

begraafplaats of over een bepaald graf,

Rijnsburg (SBR). Deze is in 2004 opgericht

moet u daarvoor echt naar de SBR.

zes bestuursleden voor. Een zevende

door de toenmalige gemeente Rijnsburg,
de Hervormde Gemeente Rijnsburg en de

De administratie van de SBR is bereikbaar

Gereformeerde Kerk Rijnsburg.

via 071-4086450 of sbrbg@xs4all.nl.

Contributiewijziging

Het bestuur heeft zich beraden op een

EEN SOLIDAIR PRINCIPE

eigentijdse aanpassing van de contributie

In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat

de jaarcontributie te verhogen tot 15 euro

het bestuur voorstelde om de contributie

(voorheen 8,50) per jaar en tegelijk ook de

wijzigen. De jaarcontributie is al heel lang

korting voor een uitvaart naar 500 euro

hetzelfde. Met het lidmaatschap van De

(voorheen 300) te brengen. Dit voorstel zou

Laatste Eer wordt ook een stuk onderlinge

al eerder aan de ledenvergadering worden

solidariteit mogelijk gemaakt. We willen

voorgelegd, maar die kon in 2020 niet

elkaar bijstaan in moeilijke tijden. Al die

doorgaan. Het bestuur heeft toen besloten

betrokken leden hebben er in de afgelopen

beide aanpassingen dit jaar alvast door te

75 jaar voor gezorgd dat mensen in

voeren.

Rijnsburg en omgeving een passende

De definitieve toestemming moet echter

uitvaart kunnen krijgen in een waardige

nog steeds door de ledenvergadering

omgeving. Die solidariteit betaalt zich ook

worden verleend! Daarom zal het voorstel

terug in de korting die aan leden bij een

tijdens de vergadering worden toegelicht

uitvaart wordt verleend.

en in stemming worden gebracht.

en de verleende korting. Het voorstel is om

"Door jullie
dienstverlening
hebben we het
overlijden van
mijn vader als
een hele
droevige,
maar ook als
een hele mooie
periode
ervaren."

WILSBESCHIKKING

Nieuwe website
FRISSE UITSTRALING EN
EENVOUDIG IN GEBRUIK

zien en is het mogelijk nabestaanden
online te condoleren of op een andere
manier uw medeleven te betuigen. Ook
kunt u vanaf de gedenkpagina de openbare
uitvaartdiensten vinden en volgen. Met een
nieuwe, scherpere camera kan De Laatste

We zijn blij om te merken dat onze website

Eer de uitzendingen in het uitvaartcentrum

veel wordt bezocht. De site vormt ook de

ook scherper en dynamischer uitzenden.

toegang tot alle online diensten van De

Vanaf de site kunt u met één druk op de

Laatste Eer. Al langer bestond de wens bij het

knop contact leggen om een overlijden te

bestuur om de website te moderniseren.

melden. Een stappenplan ondersteunt u bij

Daarom is de vormgeving onlangs vernieuwd

de voorbereiding van een uitvaart. Ook is

en is hij vanaf telefoon, tablet en PC

de site een inspiratiebron om een uitvaart

probleemloos, met respect voor het design,

vorm te geven. Reacties op de nieuwe

te gebruiken. Belangrijk zijn uiteraard ook de

website en suggesties voor verbetering zijn

online vindbaarheid, uitstraling en het

zeer welkom, met uw inbreng kan het

gebruiksgemak. Onder “Online Gedenken”

alleen maar beter worden!

kunt u snel de laatste overlijdensberichten

delaatsteeer.nu

Een van de voordelen van
een lidmaatschap van
De Laatste Eer, is de
mogelijkheid uw
wilsbeschikking gratis bij
ons vast te leggen.
Zo weet u zeker dat uw
nabestaanden uw wensen
rondom uw eigen uitvaart
beschikbaar hebben
wanneer u komt te
overlijden.
Meer weten? Kijk op
delaatsteeer.nu/
wilsbeschikking

Uitvaarten in
coronatijd
FLEXIBILITEIT IS ONMISBAAR

Problemen, die om maatwerk-oplossingen
vragen en gelukkig is maatwerk de specialiteit
en prioriteit van De Laatste Eer. Omdat we een
vereniging zijn, kunnen we meer aandacht aan

Uitnodiging
VAN HARTE WELKOM BIJ DE
LEDENVERGADERING 2021

de menselijke kant van een uitvaart besteden.
Waar grote families soms een uitvaart via

Inmiddels heeft het coronavirus ons

internet mee moest beleven, vonden anderen

anderhalf jaar in zijn greep. Vanaf maart

een intiem afscheid in kleine kring heel

2020 werden strenge maatregelen van

passend. De pijn van een afscheid kan De

kracht, die alle creativiteit van de Laatste

Laatste Eer niet wegnemen, het verdriet een

Eer vroegen om uitvaarten passend te

vorm geven en verzachten kan vaak wél.

verzorgen. We moesten rekening houden
met een stijgend aantal overlijdensgevallen

In de loop van de tijd zijn de coronaregels

en de capaciteit die je daarvoor in het

versoepeld. Gelukkig is meer mogelijk, maar

uitvaartcentrum nodig hebt. Er moesten

we kampen nog steeds met beperkingen. Aan

voorzorgsmaatregelen worden getroffen bij

onze medewerkers is het bestuur van De

het ophalen van overledenen. In de aula

Laatste Eer veel dank verschuldigd. Zonder

mocht nog maar een beperkt aantal

hun inzet en teamgeest zouden we het niet

mensen plaatsnemen. Condoleances

hebben gered.

konden niet plaatsvinden. De regels op het
punt van hygiëne moesten verder worden

Heeft u vragen over een uitvaart in coronatijd?

aangescherpt. Dankzij actieve en

Onze uitvaartbegeleiders helpen u graag. Op

meedenkende medewerkers konden we

delaatsteeer.nu vindt u de contactgegevens.

steeds tijdig inspelen op de vaak
veranderende regels. Gelukkig zijn er
tegenwoordig goede technische middelen:
mensen kunnen uitvaartdiensten via
internet volgen, veel muziek en bijpassende
beelden konden we via de beamer
vertonen. Voor nabestaanden is de
emotionele kant ingrijpend. Wat kunnen we
nog doen bij uitvaartdiensten? Wie kunnen
we nog uitnodigen? Wat te doen als
condoleances niet meer mogelijk zijn?

Colofon:
Redactie: Gert Eldering & Leontine van Dijk
Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?
Laat ons dat dan weten via uitvaart@delaatsteeer.nu

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u
van harte uit voor de ledenvergadering op
dinsdag 26 oktober 2021 in het
rouwcentrum aan de Kamerlingh
Onnesstraat 62 te Rijnsburg, 20.00 uur.
AGENDA
1.

Opening

2.

Notulen ledenvergadering 7 mei 2019

3.

Ingekomen stukken

4.

Verslag van de secretaris 2019/2020

5.

Financieel jaarverslag 2020

6.

Wijziging contributie en ledenkorting

7.

Bestuursverkiezing

·Aftredend en herkiesbaar:
Dirk van den Hoonaard, penningmeester
André van der Spijk, algemeen adjunct
·Aftredend, niet herkiesbaar:
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Kor Kleijwegt, voorzitter. Het bestuur stelt
als zijn opvolger voor: Wout van Egmond
8.

Rondvraag

9.

PAUZE

10. Lezing door Dr. Mieneke te Hennepe
over “Besmet”
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen tot een week voor de
vergadering worden aangemeld bij het
bestuur.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Kamerlingh Onnesstraat 62
2231 MC Rijnsburg
071-4022954

uitvaart@delaatsteeer.nu

