
                  Begrafenis- en crematievereniging Sint Barbara           60 jaar 
 Officieel opgericht 7 december 1956.   Bel bij overlijden uitsluitend: 06-42.20.40.50 
 
Grootebroek, oktober 2016 

Beste leden en belangstellenden, 
 
In het verleden werden de begrafenissen verzorgd door de buren. Het was een buren-"plicht". De koster van de kerk groef 
het graf, de timmerman zorgde voor een kist en zo werd alles geregeld.  
De tijden veranderden en zo ontstond er in bijna ieder dorp een begrafenisvereniging waar een ieder lid van kon worden. 
Op 7 december 1956 werd in Grootebroek Begrafenis-en crematievereniging St. Barbara opgericht. Dat is dus 60 jaar 
geleden. De vereniging met nu ruim 1000 leden bestaat nog steeds en dat is voor het bestuur een reden een Open Dag te 
organiseren waarvoor wij u van harte uitnodigen. 
 
Op zaterdag 5 november a.s. zal deze dag worden gehouden in Het Parochiecentrum, Zesstedenweg 158  te Grootebroek. 

                                        
AANVANG:    11.00 UUR.        
Gratis entree en er staat een kopje koffie of thee voor u klaar. 
 
De volgende sprekers zijn door het bestuur uitgenodigd en zullen een lezing geven: 
12.00 -  12.30 uur :   Notaris H. v.d. Horst over het levenstestament 
 
13.30 -  14.00 uur:    Het uitvaartteam ,Linda en Marlies, over hun werkzaamheden en  
    digitale nalatenschap 

15.00 -  15.30 uur:    Vreeker Begraafplaats Service  

De gehele dag staat er naast het Parochiecentrum een rouwauto van de Fa. Dekker uit Heerhugowaard  
die u kunt bezichtigen. 
Informatie is er over  begraven, cremeren, rouw bloemstukken, rouw drukwerk, Lieve Engeltjes, Make a Memory.  
Ook is er informatiemateriaal aanwezig van de notaris en natuurlijk van onze vereniging zelf. 
 
Het bestuur en het dragersgilde zal de hele dag aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. 
 
EINDE:   16.00 UUR 

U bent van harte welkom. 

Weet u dat ……. 

- U belangrijke gegevens voor uw nabestaanden kunt laten vastleggen in een codicil? 
- Dit model-codicil voor u klaar ligt op de Open Dag? 
- Het verstandig is om –als u niet over voldoende spaargeld beschikt- een verzekering af te sluiten die uitsluitend in 

geld uitkeert? 
- U bij een natura verzekering vaak verplicht bent de diensten af te nemen waar u toen voor gekozen hebt maar op 

het moment van overlijden er niet meer toe doen? 
- Onze vereniging geen verzekeringsmaatschappij is en hier niet in bemiddeld 
- Het bestuur uit vrijwilligers bestaat die te samen al bijna 60 jaar in het bestuur zitten? 
- Wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden die de vereniging een warm hart toedragen? 
-  

 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur Begrafenis-en crematievereniging St. Barbara 
Lida Slagter-Bes, voorz.       www.sint-barbara.nl 
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