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Meer dan een eeuw De Laatste Eer. Al bijna
anderhalve eeuw zelfs, want ons verhaal
begint in 1883. Een tijd waarin ‘er voor elkaar
zijn’ heel gewoon was. Samen verzorgde je
de begrafenis van je naaste, je noaber. Vanuit
dat ‘elkaar helpen’ en ‘noaberschap’ zijn wij
ontstaan: De Laatste Eer Steenwijk.
Met de jaren veranderde er veel. Waren we eerst een vereniging
die alleen uitvaarten verzorgde, tegenwoordig zijn we tevens
een volwaardig verzekeringsbedrijf. Daarmee zijn we ook van
betekenis wanneer er nog geen sprake is van een afscheid. Je
kunt dus gerust zeggen dat wij er als De Laatste Eer Uitvaartverzorging en als DLE Uitvaartverzekering altijd voor u zijn.
We bleven niet onopgemerkt in de regio. Zo mochten wij de
activiteiten van diverse uitvaartverenigingen voortzetten.
Verenigingen uit de directe omgeving zoals o.a.Giethoorn,
Blokzijl en Wapserveen. Maar ook iets verder weg: Staphorst
en Wolvega. Van een lokale uitvaartverzorger werden wij een
uitvaartverzorger voor iedereen in de wijde regio.
De wereld is in die 135 jaar veranderd en De Laatste Eer veranderde mee. De rouwkoets werd een auto. Driedelig zwart
voor de uitvaartbegeleiders werd kleding met een eigentijdse
uitstraling. En was het vroeger een beroep voor de “wat oudere
man”, nu is ons team een mooie mix van verschillende mensen
en leeftijden.

Steffen Jonkman
Onze man in Wolvega

Er is veel veranderd dus. Wat altijd ónveranderd bleef is onze
maatschappelijke functie en onze betrokkenheid; wij zijn er
voor alle mensen. We staan klaar, voor elkaar, op elk moment.
Dat deden we toen, in 1883, en dat doen we nu in 2018 nog
steeds. En wat ons betreft doen we dat nog vele jaren.

“De Laatste Eer. Uw uitvaartverzorger
en -verzekeraar in de regio.”

Vriendelijke groet,

Steffen Jonkman is inmiddels een bekend gezicht in en
rond Wolvega. Steffen is een van de aanspreekpunten
van De Laatste Eer in deze regio.

David Meiboom,
Directeur De Laatste Eer Uitvaartverzorging en DLE Uitvaartverzekering

Geboren en getogen in Weststellingwerf, waar hij nog steeds met groot plezier
woont en werkt. Heeft u vragen of wilt u meer weten over wat hij en zijn collega’s
voor u kunnen betekenen?
Neem gerust eens contact met hem op. Steffen is o.a. bereikbaar via
jonkman@dle-uitvaart.nl of 06- 36 40 05 14 (indien hij niet bereikbaar is,
kunt u bellen met een collega op 0521 - 513 660).
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de preek. Vaak ook komen de nabestaanden vooraf even langs
om de kerk te bekijken en om persoonlijke wensen te bespreken.
Die aandacht en het contact al voor de dag van de uitvaart geeft
mensen veel rust.”

Over mensen en wensen

Door de jaren zag Bos veel uitvaarten voorbijkomen, daarbij
was er geen hetzelfde. Mensen verschillen, evenals culturen en
rituelen. “De Grote Kerk is tegenwoordig een plek voor iedereen met elke achtergrond. Een Ambonese uitvaart is weer heel
anders dan een Nederlandse of Surinaamse. Iedere cultuur kent
zijn eigen rituelen. Ook voor een niet-religieuze uitvaart staan
onze deuren open. Tijden, mensen en wensen veranderen.
Dat maakt m’n werk mooi en bijzonder.”
Wat zijn werk ook bijzonder maakt zijn de mensen in de stad
en regio, aldus Bos. Hij kent veel inwoners persoonlijk en velen
kennen hem. “Natuurlijk is het wel eens moeilijk als de overledene een bekende is of als ik de nabestaanden ken. Tegelijk kan
ik juist daarom nog meer van betekenis zijn. We staan dicht bij
elkaar, omdát we elkaar kennen. Misschien is het wel daarom
dat ik dit werk zo graag doe.”

“Zo’n prachtige
kerk geeft
bijzondere
waarde aan een
afscheid.”

Zorg op maat

Omdat wensen en behoeften persoonlijk zijn

Maatwerk in zorg en wensen. Bij de De Laatste Eer zien we het als
vanzelfsprekend. Want een afscheid en alles wat daarbij komt kijken, is volgens ons
altijd persoonlijk. Maar wat betekent zorg op maat eigenlijk?

Teun Bos, koster Grote Kerk Steenwijk

De Grote of Sint-Clemenskerk in hartje Steenwijk. Het is een geliefde plek in
de stad, voor een dienst, zomaar een bezoekje en voor bijzondere momenten.
Zoals een uitvaart. Als koster vervult Teun Bos hierin een belangrijke rol.
“Een mooie, dankbare rol.”
Teun Bos koos bewust voor zijn mooie taak. De rol van koster
overkomt je immers niet zomaar. Hoewel het voor Bos toch een
beetje plotseling gebeurde. “Ik viel destijds een keer in voor
een van de kosters. Het was de eerste begrafenis die ik vanuit
die rol verzorgde. En vanaf dat moment ben ik gebleven.
Inmiddels is dat nu alweer zo’n dertig jaar geleden.”

Met zorg en aandacht

Bos werkt vooral op bijzondere momenten, zoals concerten,
huwelijken en uitvaarten. Een afscheid is altijd indrukwekkend,
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aldus Bos. “Het einde van een leven is wellicht ook het belangrijkste moment in een mensenleven. Vooral voor de nabestaanden
moet een uitvaart goed geregeld zijn. Als koster heb ik daar een
aandeel in, maar ik ben uiteraard geen uitvaartbegeleider.
Dat is een vak apart.”
Teun heeft veel contact met de uitvaartbegeleiders van
De Laatste Eer Dat begint vaak met een telefoontje en de vraag
of de kerk beschikbaar is voor een afscheid. “Voor een afscheid
is er veel te regelen. Zoals een gesprek met de predikant over

Wij zien het als zorg naar wens en behoefte. Als nabestaande
weet u immers als geen ander wat u nodig heeft. En waarbij
u onze zorg en aandacht verlangt. Dat kan op verschillende
vlakken zijn.

Emotionele maat

Soms is verdriet zo groot dat emoties de overhand nemen. Dat
kan tot onrust leiden binnen een familie. Ook kan verdriet een
te zware last blijken voor een nabestaande die oververmoeid is
door jarenlange mantelzorg voor de overledene.
Situaties als deze vragen om emotionele begeleiding. Wij staan
nabestaanden bij in de mate die zij nodig hebben en op de
momenten waarop het nodig is. Dagelijks een persoonlijk
bezoek, waarin wij een luisterend oor bieden of snel even contact
via een app bericht. Elke maat is passend.

Praktische maat

Het inschakelen van een uitvaartbegeleider is niet verplicht.
Toch zijn er zaken waarbij de hulp van een professionele
uitvaartbegeleider gewenst is. Zoals het vastleggen van een

begraafplaats of crematorium, of het vervoeren en opbaren van
de overledene. Daarnaast het begeleiden van de uitvaart zelf.
U kunt veel zelf doen, maar in deze zware periode van verdriet
en rouw, is hulp en begeleiding echter geen luxe. Wij helpen u
waar u dat nodig heeft. Praktische hulp volgens úw maat.

Budgettaire maat

Hoe u een afscheid invult, is aan u. Dat kan op een sobere en
bescheiden manier, bijvoorbeeld in besloten kring en met een
korte afscheidsdienst. Het kan ook groots en uitbundig, met
veel genodigden, veel bloemen en zelfs livemuziek. De kosten
van een uitvaart hangen af van de keuzes die u maakt.

“Een afscheid dat past bij uw wensen
en bij uw budget”
De mate van onze dienstverlening is ook een keuze die de kosten
beïnvloedt. Volledige ontzorging of veel zelf doen: waar u ook
voor kiest, De Laatste Eer denkt met u mee over de financiële
kant van een afscheid. Zo past alles bij uw wensen én budget.
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DLE Uitvaartverzekeringen
Een zorg voor later of nu al goed geregeld?

Goed verzekerd, goed verzorgd. Een uitspraak waar wij bij DLE Uitvaartverzekering volledig
achter staan. Want een uitvaartverzekering biedt veel voordelen en mogelijkheden. Toch krijgen
we veel vragen rondom het verzekeren van een uitvaart. Wellicht herkent u de volgende vragen.
Hoe werkt zo’n verzekering van DLE dan precies?
Met een polis van DLE Uitvaartverzekering ontvangt u in geval
van overlijden een vast bedrag dat wij vooraf met u afspreken.
Het bedrag kunt u gebruiken voor uw begrafenis of crematie.
Wat overblijft wordt gewoon uitgekeerd.

Maar een uitvaartverzekering is toch duur?

Je betaalt toch veel te veel premie? En dat je leven lang… Nee
hoor, bij DLE Uitvaartverzekering weet u precies waar u aan toe
bent en wat het kost. Daarnaast bepaalt u zelf hoe lang u de
premie wenst te betalen. Voor 10 jaar of 20 jaar, hierin is veel
mogelijk.

Ik denk dat ik zelf ga sparen.

Dat kan, maar stelt u voor dat u onverhoopt eerder komt te
overlijden? Heeft u dan voldoende gespaard? Bij DLE Uitvaartverzekering bent u al vanaf de eerste maand verzekerd. Dat
risico is voor ons als verzekeraar.

“Nu ik wat ouder ben, wil ik zeker
weten dat mijn nabestaanden niet
voor de kosten van mijn uitvaart
komen te staan. Dat geeft mij rust en
een goed gevoel.”

— Trijntje Regtop
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Ik heb al wat spaargeld, dus voor mij is een
verzekering niet nodig.

Prima, toch kan het financieel heel interessant zijn om een deel
als koopsom te storten in een verzekering. Dit doen meer mensen dan u wellicht denkt. Bovendien heeft u hiermee
uiteindelijk meer geld beschikbaar.

“Ondanks dat ik jong ben, heb ik toch
een uitvaartverzekering afgesloten
voor mijn hele gezin. De prijzen voor
een uitvaart blijven stijgen. Ik bouw
nu een spaarpot op voor later, maar
ook voor het geval dat…”

— Jeroen de Geus

Maar ben ik dan verplicht om ook de uitvaart
door jullie te laten verzorgen?

Nee, het maakt niet uit door wie u de uitvaart laat verzorgen.
Daar bent u helemaal vrij in. Wél krijgt u van ons extra korting
als u de uitvaart door ons laat verzorgen. Daar zijn wij tenslotte
ooit voor opgericht en daar heeft u als verzekerde recht op.

Uw vragen, onze antwoorden

Heeft u meer vragen omtrent het verzekeren van uw uitvaart?
Of wilt u weten wat er voor u mogelijk is? Laat het ons weten!
Wij beantwoorden uw vragen en helpen u desgewenst verder
met een persoonlijk gesprek.
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Duurzame wensen en
groene mogelijkheden
uit Staphorst
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Sinds 2017 is De Laatste Eer Steenwijk
aangesloten bij GreenLeave, een organisatie
die zich inzet voor duurzame uitvaarten.
Daarmee zijn wij de enige GreenLeave
gecertificeerde uitvaartverzorger tussen
Zwolle en Groningen. U kunt bij ons dus
kiezen voor duurzame producten en diensten.
En daarin is al veel mogelijk.
Duurzaam is een ruim begrip. Ook is niet altijd duidelijk wat er
met duurzaam bedoeld wordt. Want hoe zit dat bijvoorbeeld
met een kist? Hout lijkt duurzaam, maar als het uit de bossen
van Zweden moet komen… Wordt de kist met schroeven in
elkaar gezet en is ook nog de binnenbekleding van katoen, dan
is deze kist verre van duurzaam.

Duurzaam én dichtbij

Een goed en groen alternatief is de Landschapskist. Hiervoor
wordt hout uit de drie Noordelijke provincies gehaald.
De natuurorganisaties Het Drents Landschap, It Fryske Gea
en Het Groninger Landschap verwijderen bomen om de bossen
gezond en gevarieerd te houden.
Het hout van deze bomen wordt voor hergebruik naar
houtzagerij Talens in Staphorst gebracht waar het wordt
gedroogd en gezaagd. Vervolgens maakt Kaspersma
uitvaartkistenfabriek uit Dokkum er op ambachtelijke wijze
mooie kisten van. Onbehandeld, waardoor de kisten een
natuurlijke uitstraling krijgen. Door het korte transport en
de duurzame linnen binnenbekleding is deze kist bijzonder
milieuvriendelijk.

Regionaal gemaakte Landschapskist:
verbinding tussen mens en natuur
Het mooiste is natuurlijk dat het een product uit de regio
betreft. Duurzaam én dichtbij. Daar gaat het groene hart van
De Laatste Eer sneller van kloppen. Heeft u ook duurzame
wensen en wilt u meer weten over de groene mogelijkheden?
Neem eens contact op, wij vertellen u er graag meer over!
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Wij staan voor u klaar!
Het team van De Laatste Eer
bestaat momenteel uit 24 personen.
Een mooie mix van verschillende
mensen en leeftijden.

Uw leven
De herinnering
De uitvaart
Zoals u
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