
Van Afscheid naar Welkom 

Ons vorige artikel stond in het teken van Afscheid, deze keer is het onderwerp: Welkom!  

Welkom aan onze nieuwe personeelsleden 

Na het afscheid van enkele personeelsleden mogen we gelukkig ook nieuwe verwelkomen. 

Nieuwe dragers zijn: Ruben Bergsma, Jan Rommert de Jong, Daan de Vries, Jan Jukema, 

Hein Dijkstra en Durk Visser. Nieuwe verzorgster is: Gerbrig Visser. De nieuwe bode, Sybren 

Klaas Visser, was al tweede bode en is daarmee geen nieuw personeelslid. Wel is hij nu het 

eerste aanspreekpunt na een overlijden. Hij stelt zichzelf daarom graag voor als bode. 

Daarnaast lezen jullie wie de nieuwe tweede bode is. Zij is geen dorpsgenoot, maar heeft 

ruime ervaring als uitvaartverzorger. Een hartelijk welkom aan onze nieuwe personeelsleden! 

Ontzettend fijn dat we dorpsgenoten bereid hebben gevonden om een bijdrage te leveren aan 

het belangrijke en waardige werk van onze vereniging.  

Bode: Sybren Klaas Visser ‘het ontzorgen van de nabestaanden is mijn  

voornaamste taak’ 

 

Wil je een korte introductie schrijven voor de dorpskrant, was de vraag die ik kreeg. Nu heb 

ik het gevoel dat ik mijzelf niet hoef te introduceren in Oosterbierum, maar wel kan ik iets 

schrijven over mijn werk als uitvaartverzorger. Dat ik alweer geruime tijd werk als 

uitvaartverzorger, bode, is nog niet alom bekend in het dorp. Alweer bijna 8 jaar geleden werd 

ik tweede bode voor uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum. 

Toen ben ik al redelijk snel de opleiding ‘Uitvaartverzorger’ en de cursus ‘piëteitsvolle 

verzorging en eenvoudige restauratietechnieken’ gaan volgen. De opleiding Uitvaartverzorger 

heb ik in oktober 2015 met goed gevolg afgerond. Voor de cursus verzorging heb ik enkele 

dagen stage gelopen in het mortuarium bij het UMCG en van daaruit heb ik verschillende 

overledenen mogen verzorgen in ziekenhuizen in de provincie Groningen. Heel mooie en zeer 

waardevolle dagen zijn dat geweest. 

 

Sinds oktober 2017 ben ik ‘de bode van Berltsum’ en sinds enkele maanden ben ik tweede 

bode van de uitvaartvereniging van Sexbierum-Pietersbierum en van de uitvaartvereniging 

van Wijnaldum. De afgelopen jaren heb ik ook zelf uitvaarten aangenomen en hebben 

verschillende verenigingen uit de omgeving gebruik gemaakt van mijn diensten. Zo zie ik het 



werk van een uitvaartverzorger: ik ben een dienstverlener. Het ontzorgen van de nabestaanden 

is mijn voornaamste taak. Veel praktische en logistieke zaken regelen, zodat de nabestaanden 

ruimte en tijd hebben om afscheid te nemen en verhalen en herinneringen te delen met elkaar 

en met een eventuele voorganger of uitvaartspreker. En sinds enkele maanden ben ik ook de 

‘bode van Oosterbierum’. De eerste uitvaart die ik in die rol mocht verzorgen was de 

begrafenis van ús mem. Bijzonder. En begin dit jaar mocht ik als bode mijn 100ste uitvaart 

verzorgen, de ervaring groeit. Graag verzorg ik nog vele jaren de uitvaarten voor De Laatste 

Eer, en wanneer ik even niet beschikbaar ben is tweede bode Jeannette Reen-Wind er om mij 

te vervangen. Jeannette en ik werken ook al samen voor de verenigingen van Berltsum en 

Winaam.  

Uitvaartverzorger Sybren Klaas Visser, Funeraire Dienstverlening Visser Oosterbierum, is 

dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 06-53842374, ook voor een informatief gesprek. 

Wanneer ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon aan te nemen, wordt er automatisch 

doorgeschakeld naar mijn vrouw Gerbrig. 

Tweede bode: Jeannette Reen ‘Ik ha it moaiste berop fan de hiele wrâld’ 

 
Jeannette Reen-Wind woont in Wieuwerd en is circa twaalf jaar geleden begonnen als 

uitvaartverzorger. Gemiddeld begeleid ze een of twee uitvaarten per week en mag ze zich een 

zeer ervaren uitvaartverzorger noemen. Ze is in diverse Friese dorpen (tweede) bode.  

De dood werd vroeger voor kinderen vaak weggestopt. Jeannette haar man was zeven toen hij 

zijn vader verloor en hij mocht niet bij de uitvaart van syn heit aanwezig zijn. Toen haar eigen 

mem overleed was Jeannette dertig en haar kinderen zes en acht. De uitvaartverzorger ging 

richting de kinderen heel natuurlijk om met het overlijden van hun beppe en mede hierdoor is 

Jeannette in dit werk beland.  

De coronatijd noemt ze zwaar maar deze tijd brengt ook waardevolle dingen met zich mee. 

Het is vooral van belang te kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. In deze tijd 

wordt de intimiteit van een afscheid in beperkte kring ook gewaardeerd. Een uitvaart was 

vroeger minder persoonlijk. De bode bepaalde vaak wat er moest gebeuren, terwijl nu de 

inbreng en wensen van overleden en/of nabestaanden voorop staat. Jeannette geeft aan dat zij 

het mooiste beroep heeft van de hele wereld.  



Verwelkomen nieuwe kleding duurt nog eventjes 

Na enige vertraging door corona is het dan toch gelukt: we hebben nieuwe kleding voor onze 

dragers besteld. Op het moment van schrijven van dit bericht is nog niet bekend wanneer alles 

geleverd en op maat gemaakt is. Zolang de nieuwe pakken nog niet klaar zijn kunnen we 

helaas onze nieuwe dragers nog niet inzetten. We zijn daarom blij dat enkele dragers, die 

officieel afscheid hebben genomen, bereid zijn om bij nood nog even in te springen.  

Tot slot: welkom aan nieuwe leden 

Woon je al een tijdje in Oosterbierum/Klooster-Lidlum en ben je nog geen lid: kijk dan voor 

meer informatie op www.oosterbierum.info. Via ‘Organisaties, Uitvaartvereniging kun je 

doorklikken naar onze website. Heb je vragen over het lidmaatschap, schroom dan niet om 

deze te stellen. Dit kan door het sturen van een mailbericht naar: de.leste.eare@gmail.com. 

Uiteraard mag je ook altijd één van de bestuursleden benaderen. En wie weet mogen wij je 

binnenkort welkom heten als nieuw lid.  

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum 

 

http://www.oosterbierum.info/
mailto:de.leste.eare@gmail.com

