
Algemene ledenvergadering De Laatste Eer 3 november 2021: in het teken van afscheid 

AFSCHEID is passend bij een uitvaartvereniging. Traditiegetrouw worden tijdens een 

algemene ledenvergadering de namen genoemd van mensen die in het jaar ervoor zijn 

overleden en waar onze vereniging diensten aan heeft verleend voor en tijdens het afscheid. In 

de ledenvergadering van 3 november stonden wij stil bij de overledenen in de jaren 2019 en 

2020.  

 

Door de coronapandemie is de ledenvergadering van vorig jaar niet doorgegaan. Gelukkig 

konden we dit jaar onze leden weer uitnodigen in 'It Mienskar'. De vorige ledenvergadering 

vond plaats in april 2019 en in de 2,5 jaar daar tussenin kan er veel gebeuren. Zo moeten wij 

dit jaar afscheid nemen van meerdere personeelsleden. De ledenvergadering van dit jaar stond 

daarom vooral in het teken van dat afscheid. Het gaat om dorpsgenoten die zich vele jaren 

hebben ingezet voor het belangrijke en waardige werk van onze vereniging.  

Afscheid personeel 

Tijdens de ledenvergadering namen we afscheid van de volgende personen:  

 

Jappie de Groot was officieel niet in dienst van de vereniging, maar van de kerk. Zijn werk 

raakte echter onze uitvaartvereniging. 30 jaar was Jappie werkzaam als grafdelver/grafwacht 

en onderhoudsman van het kerkhof. Per 1 januari 2020 is hij hiermee gestopt.  

 

Lieuwe Visser was vanaf 2006 drager en heeft dit werk 15 jaar gedaan. Waar veel dragers 

niet altijd beschikbaar waren, kon de bode altijd rekenen op Lieuwe. 

 

Riemer Posthumus ging in 2005 in de VUT en was vanaf 2006 beschikbaar als drager. Zelf 

heeft hij bijgehouden dat hij in die hoedanigheid 55 mensen naar hun laatste rustplaats heeft 

gedragen.  

 

Paddy Bergsma, die in verband met vakantie niet aanwezig is, liet het bestuur weten: 'aan 

alles komt een eind, anders is er geen beginnen aan'. Hij stopt na 41 jaar als drager van de 

vereniging. Hij is nog wel beschikbaar als 'aflegger' en blijft daarmee nog personeelslid.  

 

Hilly van der Schaar heeft ruim 43 jaar dienst gedaan als 'aflegster' of, zoals zij dit noemt, 

'verzorger' van de overledenen. Hilly vroeg het bestuur voor de vergadering of ze bij dit punt 

zelf een woordje mocht doen. En wat een prachtige woorden waren dit. Zij vertelde wat voor 

haar het werk als verzorger heeft betekend. Ze is dankbaar voor de samenwerking en spreekt 

haar dank uit aan de nabestaanden van de overledenen die zij mocht verzorgen.  

 

Jappie Visser is de laatste in rij waar we afscheid van nemen. Als bode was hij het 

'uithangbord' van de vereniging. Een bode is het eerste aanspreekpunt bij een overlijden. In 

samenspraak met de familie regelt hij het afscheid van de overledene. Jappie is 8 jaar bode 

geweest en was daarvoor 7 jaar reservebode. Daarnaast was hij drager vanaf 1977, we hebben 

het hier over 44 jaar! En dan zijn we er nog niet, want Jappie is ook 10 jaar bestuurslid 

geweest, waarvan 4 jaar voorzitter. In die tijd is hij ook voorzitter geweest van het cluster van 

uitvaartverenigingen in regio Barradeel. In die hoedanigheid heeft hij er voor gezorgd dat de 

clustervergaderingen in 'It Mienskar' werden gehouden. Mooi voor ons dorpshuis, maar ook 

handig voor het bestuur: een win-win situatie dus. Met het afscheid van Jappie als 

personeelslid nemen we afscheid van een bode en drager.  



Met grote dank en een heel dik applaus voor al deze jaren werk voor de vereniging nemen we 

afscheid van bovenstaande personen en daarmee met een ‘bak’ ervaring. Voorzitter, Sybe 

reikt aan allen een bon uit en de betrokkenen nemen een bloemetje mee naar huis.   

 

Nieuw personeel 

Zonder het personeel heeft onze vereniging geen bestaansrecht, we zijn dan ook erg blij dat 

het ons gelukt is opvolgers te vinden. Vanaf 1 november is Sybren Klaas Visser de nieuwe 

bode van onze vereniging. Hij was al reservebode en schuift hiermee door als eerste 

aanspreekpunt bij een overlijden. Zijn contactgegevens staan op de website. Helaas kon hij 

niet aanwezig zijn bij de vergadering in verband met corona van zoon Fokke. Ditzelfde geldt 

voor zijn vrouw Gerbrig Visser die is toegevoegd aan de afleggers van de vereniging. De 

nieuwe dragers zijn Ruben Bergsma, Jan Rommert de Jong en Daan de Vries. 

Ook de nieuwe personeelsleden krijgen een warm applaus omdat ze zich beschikbaar gesteld 

hebben.  

Na de ledenvergadering hebben we nog iemand bereid gevonden als nieuwe drager, namelijk 

Jan Jukema 

Wij hopen op een mooie samenwerking met alle nieuwe personeelsleden! 

Afscheid oude kleding 

Om met het begrip 'afscheid' af te sluiten noemen we de kleding; we nemen namelijk afscheid 

van de oude pakken van de dragers. Ook deze hebben vele jaren dienst gedaan, maar zijn toe 

aan vervanging. Neeltsje heeft zich samen met Anja bezig gehouden met het uitzoeken van 

nieuwe kleding.  

Na de pauze en nadat Ype iedereen heeft voorzien van een hapje en een drankje, verschijnen 

Klaas Visser en Roelof Houtsma op de 'catwalk' met twee potentiële pakken. We vragen de 

leden naar welk pak hun voorkeur uitgaat en we zijn blij dat er een grote meerderheid is voor 

één van de pakken. Dit maakt de keus voor het bestuur wat makkelijker. Hier kunnen we mee 

verder. Wordt vervolgd.  



Als bestuur kijken we terug op een geslaagde en gemoedelijke avond met een mooie 

opkomst! 

Tot slot: wat zou het mooi zijn als we ook afscheid kunnen nemen van het coronavirus. 

Helaas lijkt dat er nog niet op. Laten we hopen dat de slachtoffers beperkt blijven. Want wij 

zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen, maar eerlijk is eerlijk: we zitten er niet op 

wachten; het betekent immers iedere keer opnieuw een 'afscheid'.  
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