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Begrafenisvereniging  Sint Paulus 
 
 

 

 

 

Op 7 oktober 2014 bestaat Begrafenisvereniging Sint Paulus 80 jaar. 
 
Wat in de jaren dertig begonnen is als burenhulp bij overlijden, is in 1934 in verenigingsvorm 
doorgezet door de initiatiefnemers van het eerste uur, Pastoor J.J. Vollering en Jac. Hoebe. 
Begin jaren ’30, toen de crisistijd inzette, zijn er in Waarland een aantal verenigingen opgericht. 
Pastoor Vollering had hier een sterke hand in; veel zaken werden immers vanuit de kerk in gang 
gezet. De visie, dat een sterk verenigingsleven zou bijdragen aan een beter leefpatroon van de 
inwoners, is achteraf absoluut de juiste geweest. Door Pastoor Vollering werd een commissie van vijf 
personen op pad gestuurd om propaganda te maken voor de nieuw op te richten 
begrafenisvereniging.  
Op zondag 7 oktober 1934 kwam een aantal parochianen bij elkaar in café “de Tortelduif” aan de 
Kerkweg. Onder leiding van Jac. Hoebe startte de vergadering met als doel om de 
begrafenisvereniging op te richten. Hoebe was ook voorzitter van Con Zelo, de Bond van Grote 
Gezinnen en was bij meer verenigingen actief: een voortrekker binnen een jonge gemeenschap. Na 
een vurig pleidooi werd besloten tot de oprichting van een R.K. Begrafenisvereniging. Pastoor 
Vollering stelde voor om de naam “Sint Paulus” aan de verenging te geven. Alle aanwezigen, 33 in 
totaal, meldden zich meteen als lid aan. 
Hoebe stelde dat een contributie van 50 cent voldoende zou zijn om de vereniging een behoorlijke 
financiële basis te geven. De leden verzorgden de draagbeurten, bij weigering verviel het 
lidmaatschap en vergoedingen werden niet gegeven: burenhulp in de pure vorm dus. Gert Landman 
was in die tijd de uitvaartleider en voorloper, tevens secretaris en penningmeester. 
 
De diepe zorg bij uitvaarten was en is nog steeds de belangrijkste taak van onze vereniging: alles en 
iedereen staat ten dienste van een goed verzorgde en met liefde uitgevoerde uitvaart. 
 
In de loop der jaren is Sint Paulus in samenwerking met uitvaartleiders, dragers en aflegsters, 
uitgegroeid tot een steeds meer professioneel werkende organisatie, waarbij het principe 
“burenhulp” echter nog steeds gehuldigd wordt. Het ledenaantal groeide door tot het huidige 
ledenaantal van bijna 1900.  
De verzorging bij uitvaarten ging met de tijd mee, er werd minder aan tradities vastgehouden, 
afscheid nemen werd meer gevarieerd en vooral uitgevoerd naar de wensen van de overledenen en 
nabestaanden. Crematies worden inmiddels al vaker gedaan als begrafenissen, nabestaanden nemen 
nog steeds op bijzonder intensieve wijze afscheid van de overledenen.  
Op de begraafplaats is voorlopig nog ruimte genoeg en de derde urnenmuur is vorig jaar geplaatst. 
Sint Paulus heeft een geweldig team van uitvaartleiders, dragers, aflegsters en bestuur. Er is een 
aula, alle noodzakelijke materiaal en materieel, goede samenwerkingspartners en een solide 
financiële basis.  
Het enige wat tot nu toe ontbrak, was een website met alle belangrijke en interessante informatie.  
Het 80-jarig bestaan is een mooie aanleiding om de website van Begrafenisvereniging Sint Paulus in 
de lucht te brengen. Kijkt u eens op www.sintpauluswaarland.nl voor alle actuele informatie en leuke 
wetenswaardigheden. 
 
De toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien, immers, een sterk verenigingsleven zorgt voor 
verbindingen in een bloeiende gemeenschap; onze vereniging is er daar één van. 
 

http://www.sintpauluswaarland.nl/
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Namens het bestuur,  
Theo Wever, voorzitter. 
Hein Jan Veeman, secretaris. 
Irene Zutt, penningmeester. 
 


