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BALK ,,Het is namelijk niet
alleen belangrijk om er-
voor te zorgen dat de over-
ledene een eervolle uit-
vaart krijgt, maar ook dat
er maatwerk wordt gele-
verd aan de familie.”
De Laatste Eer Balk staat
met in totaal vier vrijwilli-
ge bodes 24/7 klaar in het
geval als iemand overlijdt.
Van hen heeft steeds ie-
mand ‘dienst’ en is dan be-
reikbaar via het telefoon-
nummer 06-21 66 49 89.
,,Dat jildt net allinne foar
de ûngefear 1.400 leden,
mar ek foar elkenien út de
omjouwing fan Balk dy’t
mei in ferstjerren te meit-
sen kriget”, zegt Cor Scho-
tanus uit Sloten, die sinds
2010 uitvaartverzorger is.
De andere bodes van De
Laatste Eer Balk zijn: Frouk-
je Menger uit Balk, Tiete
Groenhof uit Nijemirdum
en Pieter Deinum uit Oude-
mirdum.
De bodes volgden begin
2020 de heer Hijlke Tijsma
en zijn dochter Femke op.
Zij stopten omdat het met
hun reguliere werk niet
meer goed was te combine-
ren. Na een gesprek met
het bestuur gaven de bodes
aan dat zij het werk als bo-
de wel per toerbeurt wil-
den oppakken. ,,Dat beviel
goed en dus zijn we ermee
doorgegaan”, zegt Deinum,
die net als Schotanus,
Groenhof en Menger ook
voor andere begrafenisver-
enigingen werkzaam is.
Menger begon per 2020 als
bode. ,,Ik liep eerst mee om
te zien of het wat voor mij
was en hoe een en ander in
zijn werk gaat. Ik vind het
heel eervol om te mogen
doen”, zegt de bode, die
daarnaast verantwoorde-
lijk is voor aula De Cirkel in
Balk, die mede door De
Laatste Eer Balk tot stand
kwam.

De Cirkel in Balk
,,Titte de Boer, zowel oud
voorzitter van De Laatste
Eer Balk, als van de cluster
van uitvaartverenigingen,
was de grote initiator van
de bouw van De Cirkel. Bij
dit cluster- Gaasterlân-Sle-
at- zijn diverse uitvaartver-
enigingen aangesloten. De
inrichting van dit gebouw
was mogelijk door bijdra-
gen van deze verenigingen
en andere stichtingen. 
De bouwkosten zijn gefi-

nancierd en gedekt door de
Stichting Talma,”, zegt
voorzitter Bouke van der
Zee, sinds 2013 voorzitter
van De laatste Eer Balk. Sa-
men met Froukje Boersma,
Jan Schippers, Aant King-
ma, Hilde Wesselius en Sie-
ger Falkena vormt hij het
bestuur van de vereniging. 
Als opbaring thuis niet mo-
gelijk is, kunnen overlede-
nen opgebaard worden in
De Cirkel. Het regelen daar-
van wordt gedaan door een
bode. Na de telefonische
melding dat iemand is
overleden, is een bode ver-
volgens binnen een tot
twee uur ter plekke. 
Deinum: ,,Er wordt dan
eerst besproken waar de
overledene wordt opge-
baard. Vervolgens zorgt de
bode ervoor, samen met
‘verzorgdames’, dat de
overledene wordt gewas-
sen en gekleed.” 

Van A tot Z
,,Wij ontzorgen de familie,
bij wie de emoties soms
door het overlijden van
links naar rechts vliegen,
van A tot Z. Dat betreft niet
alleen het vervoeren van de
overledene, maar ook hel-
pen bij: opstellen en druk-
werk voor rouwadverten-
ties en rouwkaarten, het re-
gelen van de kerk, de domi-
nee, het crematorium en
bijvoorbeeld aangifte doen
van het overlijden bij de
burgerlijke stand. Voorop
staat dat een uitvaart volle-
dig naar de wens van de fa-
milie plaatsvindt. 
,,Foar it hieren fan in grêf
moatte de minsken sels ôf-
spraken mei de behearder
fan in begraafplak meitsje.
Dat jildt ek foar it bysetten
fan in urn op in begraaf-
plak.”, zegt Schotanus. 
Het ontzorgen kreeg tij-
dens de coronatijd nog een
extra invulling. Doordat er
toen minder mensen bij
een uitvaart aanwezig
mochten zijn, moesten za-
ken worden geregeld zoals
een livestream, werden ad-
vertenties daarop aange-

past en kreeg de familie
een link waarmee de dienst
live gevolgd kon worden.
Bijkomend voordeel is dat
de uitvaart op elk gewenst
moment nog eens terugge-
keken kan worden.
En hoewel de bodes blij zijn
dat er in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het zuiden
van het land relatief weinig
extra sterfgevallen waren
door corona, zien zij ook
dat als gevolg van de we-
reldwijde pandemie, blij-
vend anders invulling
wordt gegeven aan het af-
scheid.
Menger: ,,Zoals het thuis li-
ve volgen van een uitvaart
en het ter beschikking stel-
len van de beelden ervan
aan de familie. Dat is wel
een direct en mooi uitvloei-
sel van de coronatijd.”

‘Geen winst maken’
Het werk dat de bodes ver-
richten wordt gedaan te-
gen kostprijs, een winst-
oogmerk heeft de vereni-
ging - waarvan het lidmaat-
schap 22 euro per jaar kost -
namelijk niet. Tot 18 jaar is
het lidmaatschap boven-
dien gratis. 
,,Wij kunnen het lidmaat-
schapsgeld laag houden,
doordat we bij leveranciers

korting proberen te krij-
gen. Daarnaast willen we
enkel kostendekkend wer-
ken en brengen we na een
uitvaart alleen de daadwer-
kelijke kosten in rekening.
We doen dit vrijwilligers-
werk namelijk voor de na-
bestaanden en niet om er
geld aan te verdienen”,
zegt penningmeester Sie-
ger Falkena van De Laatste
Eer.

Over praten
Ondanks dat de begrafenis-
vereniging er alles aan doet
om nieuwe leden te werven
en het overlijden als onder-
deel van het leven be-
spreekbaar wil maken,
merken de bodes dat er in
veel gevallen niet is nage-
dacht over de uitvaart. 
Deinum: ,,Ik ben nu der-
tien jaar bode en durf ge-
rust te zeggen dat tachtig
procent van de mensen
waar wij komen niet praat
over hoe hun eigen uitvaart
geregeld moet worden. In
al die jaren heb ik slechts
een keer meegemaakt dat
ik weinig hoefde te regelen.
Toen moest alleen nog
maar de datum van het
overlijden worden inge-
vuld en wanneer de begra-
fenis zou plaatsvinden. De

rest was allemaal al gere-
geld.”

De bodes hopen dan ook
dat niet alleen meer men-
sen gaan nadenken over
hun eigen uitvaart, maar
vanwege het belang van
hulp na een overlijden ook
lid worden van hun plaatse-
lijke begrafenisvereniging.
,,We merken namelijk hoe-
zeer de hulp van een bode
wordt gewaardeerd, die
vaak de betrokken familie
en de overledene al kent.
Daarnaast is het vooral heel
mooi en dankbaar om men-

sen van dienst te mogen
zijn.”
Voor meer informatie zie
de website www.delaat-
steeerbalk.nl.

Zelf een interviewtip?
Heeft u zelf een (interview)
tip voor de Balkster Cou-
rant of zou u graag een on-
derwerp belicht willen zien
worden? Dan kunt u con-
tact met ons opnemen via
jitze.hooghiemstra@me-
diahuisnoord.nl. Telefo-
nisch zijn wij bereikbaar
via 06-17 242 223. ■�

Jitze Hooghiemstra

V.l.n.r.: Bouke van der Zee (voorzitter De Laatste Eer Balk) met naast hem de bodes Cor Schotanus, Pieter
Deinum, Froukje Menger en Tiete Groenhof. Rechts op de foto Sieger Falkena, penningmeester van de begra-
fenis- en crematievereniging. Foto HoogMedia

Mienskip voorop bij De Laatste Eer Balk 
Begrafenis- en crematievereniging De
Laatste Eer uit Balk bestaat
ondertussen alweer 103 jaar. Net als in
het gros van de dorpen in Nederland
die eveneens een eigen
begrafenisvereniging hebben, staat
ook bij hen het dienen van de
‘mienskip’ en ervoor elkaar zijn
voorop.

‘Maatwerk
leveren als
bode aan
familie is heel
belangrijk’

Aula De Cirkel in Balk. Foto HoogMedia


