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Dood gewoon: 

Het doet je goed eens aan de dood te denken 

Je dagen worden er duidelijker van 

Je denkt te weten dat geen mens voor je kan leven 

Maar ook dat niemand anders voor je sterven kan 

 

Ik spreek er ’s avonds wel eens over met de kind’ren 

Of ‘k maak ’n grapje met de dood, dat kan geen kwaad 

Als j’overpeinst waar je tenslotte komt te liggen 

Dan weet je af en toe wat beter waar je staat. 

 

Toon Hermans 

 

 

 

 

Bericht voor iedereen van 18 jaar en ouder 

 

 

 

 

 

 

 

Het verzorgen van een begrafenis of crematie kost 

heel veel energie in een moeilijke periode, waarbij 

meestal weinig tijd is.  

Als u nu lid wordt van de vereniging “St. Jozef” 

worden vele diensten door de vereniging verzorgd 

en betaald.  

Mensen tot de leeftijd van 30 jaar kunnen in het  

jaar 2016 gratis instappen, dus zij hoeven geen 

instapgeld te betalen vanaf 18-jarige leeftijd.  

Begrafenis- en Crematievereniging 

“St Jozef” 

Spierdijk 



Bij overlijden geeft uw lidmaatschap recht 

op de volgende diensten:  

 Uitvaartleider 

 Verzorging aangifte 

 Verzorging en controle overledene 

 Opbaren thuis of  uitvaartcentrum 

 Inrichten rouwkamer excl. materialen 

 2 x Rouwauto (in de regio) 

 Dragers 

 Verzorger avondwake 

 Levering van kruisje en condoleance 

register 

 Gebruik van koeling 

 Huisbewaking tijdens avondwake en 

uitvaart 

 

Personen tot 18 jaar zijn gratis lid, d.w.z. 

betalen geen contributie, maar zijn 

verzekerd binnen het lidmaatschap van de 

ouders.  

Personen die op latere leeftijd lid willen 

worden betalen eenmalig inleggeld, dit is 

afhankelijk van de leeftijd, hierna volgt een 

jaarlijkse contributie.  

In 2016 betaal je vanaf 30-jarige leeftijd en 

niet vanaf 18 jaar. 

Verder regelt de vereniging zonder winst 

oogmerk de volgende diensten:  

 Het opstellen van een advertentie 

 Drukken van kaarten 

 Bespreken van een dienst 

 Regelen van de koffietafel 

 Bestellen van bloemen 

 Opsturen van polissen 

 

Als u meer informatie over onze vereniging 

wilt, belt u dan een van ons:  

Rob Knijn Spierdijk 06 38375689 

Hans Loos Spierdijk 06 12871500 

Karin van Kooten Spierdijk 0229 561958 

Frans Dignum Spierdijk 0229 561311 

Arjan Smit Spierdijk 0229 561403 

Pieter Mul Hensbroek 06 28291937 

Wil  Kenter Zuidermeer 0229 561824 

 


