
2,5% 
RENTE

LAGE PREMIE en 300 EURO KORTING

Plus verzekerd van 
een goede uitvaart

Als lid van onze uitvaartvereniging mag u 
deelnemen in ons depositofonds. Hiermee 
doet u een aanbetaling voor de kosten van de 
toekomstige uitvaart. Bovendien profiteert u 
van een aantrekkelijke jaarrente van 2,5%. 
 
Informeer ook naar onze aantrekkelijke 
uitvaartverzekering met lage premie en 
300 euro ledenkorting.

Doe mee in ons depositofonds

Mei 2022 

NIEUWSBRIEF

LEDEN-
VERGADERING 
De leden van de Coöperatieve 
Uitvaart Vereniging Ermelo u.a. 
worden uitgenodigd voor de jaarlijkse  
ledenvergadering die gehouden zal 
worden op woensdag 1 juni 2022 
om 19.30 uur in De Varenhof,  
Varenlaan 25 in Ermelo. 

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag van de ledenvergadering d.d.  

21 september 2021
4. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is de 
heer W. Kosters. Het bestuur stelt u 
voor in zijn plaats te kiezen de heer  
J. Geurtsen.

5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarstukken 2021 met 

accountantsverklaring
7. Rondvraag
8. Sluiting 

De stukken liggen vanaf 12 mei 2022 
op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur 
voor de leden ter inzage in ons kantoor 
Varenlaan 25.

Na afloop van de vergadering zal de heer 
Arie Vermeer uit Harderwijk, u een 
presentatie laten zien over de natuur in 
onze omgeving.

uitnodiging

OPEN DAG
Nu de coronamaatregelen zijn terug gedraaid heeft het bestuur besloten dat de 
open dag en ook de memorialdag in het jaar 2022 door kunnen gaan.
De Open dag vindt plaats op zaterdag 17 september 2022. We hopen u dan 
te ontmoeten en u kunt dan ook zien hoe de nieuwe koffiekamer er uit ziet. Een 
commissie bestaande uit een bestuurslid, personeelsleden en enkele deskundigen zijn 
druk bezig met de voorbereidingen van deze dag. Wij hopen u vóór 17 september 
a.s. een nieuwsbrief te sturen waarin het programma is weergegeven. 

MEMORIALDAG
De memorialdag wordt gehouden op zaterdag 19 november a.s. Daarvoor krijgen 
families van de door De Varenhof verzorgde uitvaart persoonlijk bericht.

 

Begin februari 2022 ging de campagne van SIRE van start met als thema:  

DE DOOD. PRAAT EROVER, NIET EROVERHEEN.
De directeur van SIRE zegt dat het een relevant onderwerp is. Uit de cijfers blijkt 
dat er echt iets aan de hand is. 97% van de Nederlanders ziet het belang van een 
goed stervensproces in, maar 54 % geeft aan niet genoeg gesproken te hebben over 
de dood met iemand die er nu niet meer is,
In de afgelopen decennia is de dood steeds meer verplaatst naar de rand van de 
samenleving. Toen de burgerlijke gemeente een nieuwe aula wilde bouwen, was 
de locatie nabij het Hervormd Kerkelijk Centrum in beeld. Echter de gemeenteraad 
besloot dat het niet in het centrum van het dorp kon en had er geen budget voor 
over. In overleg met het college én in  belang van de Ermelose samenleving heeft 
onze uitvaartverenging De Varenhof op de huidige A-locatie naast de gemeentelijke 
begraafplaats gebouwd. De SIRE campagne moet bewustwording creëren.  
Daarom is het goed met elkaar te praten over het onderwerp: de dood.
Bij dit onderwerp komen ook tal van praktische zaken aan de orde waarover u met 
onze verenigingsconsulent, de heer Velthuyzen, kunt spreken. Hiervoor kunt u een 
afspraak maken via tel nr. 0341- 562210.
Ons Laatste wens boekje kunt u via de website www.devarenhof.nl downloaden 
en kan u bij een gesprek van dienst zijn.
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Een uitvaart regelen, 
    doen we samen!



Lid worden? 
Onze vereniging is een coöperatieve 
vereniging en heeft niet tot doel het 
maken van winst. Bij veel andere 
ondernemingen is dat wel het geval. 
Van de vereniging kunt u lid worden. 
De contributie bedraagt thans € 15,- 
per jaar. Daarbij zijn inbegrepen de 
kinderen tot 18 jaar. Leden krijgen een 
korting van € 300,- bij een uitvaart.

Het maakt niet uit of u in Ermelo 
woont of elders. Wanneer u lid van de 
vereniging bent, kunt u op de jaarlijkse 
ledenvergadering meepraten over het 
beleid van de vereniging.  

Neem contact met ons op.

PERSOONLIJK 
UITVAART RAPPORT

Waarschijnlijk bent u op de hoogte van de 
mogelijkheid om een persoonlijk uitvaart 

rapport te laten samenstellen. Deze service 
bieden wij aan de leden van de vereniging. 
Met dit rapport krijgt u inzicht in uw 
persoonlijke situatie en kunt u aangeven 
hoe u vindt dat uw uitvaart geregeld 
moet worden. U kunt hiervoor een 
afspraak maken met onze medewerker 
de heer Henk Velthuyzen, tel. 562210 
of 554080. Inmiddels zijn reeds 1100 

leden in het bezit van een dergelijk 
rapport.

Mei 2022 

NIEUWSBRIEF

RUIMEN VAN ALGEMENE GRAVEN
Van het gemeentebestuur ontvingen wij onderstaande mail. Wanneer u denkt dat dit u  
of uw familie aangaat, kunt u contact opnemen met de functionarissen die aan het einde 
van de mail genoemd worden.

Mail van de gemeente Ermelo: 

Met deze e-mail informeren wij u over ons voornemen om algemene graven te ruimen  
op de gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren. Het gaat om algemene graven in 
de vakken II, III en IV Oud. De wettelijke grafrusttermijn van 20 jaar is voor deze 
graven voorbij. Vanaf april 2023 worden de eerste graven geruimd. (zie lijst te ruimen 
Algemene Graven) We hebben gezocht naar de belanghebbenden van deze graven, de 
nabestaanden of opdrachtgevers. Helaas is het ons niet gelukt om alle belanghebbenden 
te vinden. Bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn, of omdat de opdrachtgever 
is overleden. De nabestaanden die wel bij ons bekend zijn, krijgen een brief over de 
voorgenomen ruiming.
 
De stoffelijke resten worden individueel herbegraven in een verzamelgraf op de 
gemeentelijke begraafplaats. Bij dit verzamelgraf komt een gedenkmonument. 
Nabestaanden die hun overledene liever op een andere plek willen herbegraven,  
kunnen een nieuw particulier graf kopen. Het is ook mogelijk te herbegraven naar  
een bestaand particulier graf (van bijvoorbeeld familie). Hier zijn wel kosten aan 
verbonden. Er kan ook gekozen worden voor cremeren van de stoffelijke resten, 
eventueel met asverstrooiing. 
 
Bij het ruimen van de graven verwijderen we ook eventuele grafmonumenten.  
Natuurlijk kan een grafmonument ook gehouden worden door de nabestaande.  
Voor het verwijderen hiervan kan de nabestaande een afspraak maken met de  
beheerder van de begraafplaats.
 
Maakt de nabestaande geen bijzondere wensen aan ons bekend? Dan worden de 
stoffelijke resten herbegraven in het algemene verzamelgraf. Een eventueel  
grafmonument op het oude graf wordt vernietigd.
 
Op www.ermelo.nl is een speciale projectpagina opgenomen en op deze pagina vindt u 
vanaf 27 april a.s. meer informatie over het ruimen van de algemene graven.   
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de beheerder van de 
begraafplaats, de heer B.(Barco) van de Ruitenbeek, via telefoonnummer (0341) 56 71 
71. Of bel met mevrouw M. (Marja) Avontuur, via telefoonnummer (0341) 56 73 49.

    

DAG EN NACHT Het afscheid van 
een dierbare of dat van onszelf is niet 
iets waar we graag aan denken. Het 
is fijn hierbij te worden ondersteund 
door mensen en een organisatie 
uit uw eigen omgeving die ervaring 
hebben met het invullen van het 
afscheid. Wij nemen alle zorg rond een 
afscheid uit handen. Dat bespaart u als 
nabestaande veel onzekerheid, emoties 
en organisatie. We staan dag en nacht 
klaar om de uitvaart van u of uw naaste 
in harmonie te laten verlopen.

Wij zijn 24/7 voor u 
bereikbaar op 0341-562210

NAZORG Vaak dringt de impact van 
het verlies pas door na de uitvaart, 
als praktische zaken geregeld zijn en 
de belangstelling van de omgeving 
weer normaliseert. Met de uitvaart 
is het niet afgelopen; het rouwproces 
komt op gang en de betekenis van het 
verlies laat zich voelen. De Varenhof 
biedt daarom professionele nazorg aan 
nabestaanden aan. Ongeveer 6 weken 
na de uitvaart neemt onze nazorg-
consulente Eva Meter contact op en 
kan - indien gewenst - een afspraak 
worden gemaakt voor een persoonlijk 
gesprek.

Wij leven met u mee
        en staan u terzijde
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