
Kies voor een springlevende vereniging

VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING

Raadpleeg www.stbarbaralangedijk.nl of neem 
contact op met onze penningmeester: 

Anita Quax-Biersteker 

Hofstraat 13            0226 – 31 40 80 

1723 MN Noord-Scharwoude                stbarbaralangedijk@gmail.com

Bij overlijden kunnen nabestaanden 
24 uur per etmaal rechtstreeks 
contact opnemen met onze 
uitvaartverzorger:

Lia Rezelman     06 – 53 42 71 29

LIDMAATSCHAP
 UITVAARTVERENIGING St. BARBARA LANGEDIJK

Het lidmaatschap van Uitvaartvereniging 
St. Barbara Langedijk staat open voor 
ieder, ongeacht achtergrond en/of religie. 

Door de lage jaarcontributie (€ 11,- in 
2018/2019) is het voor iedereen mogelijk 
om lid te worden. Bovendien is het 
lidmaatschap voor kinderen tot 16 jaar 
gratis. Wel brengen wij volwassenen bij 
tussentijdse toetreding inleggeld in 
rekening. De hoogte van dit bedrag is 
afhankelijk van de leeftijd van het 
aspirant-lid. 

Wij handelen zonder winstoogmerk 
en werken samen met gediplomeerde 
uitvaartverzorgers. Zij nemen de 
nabestaanden zeer veel zorg uit handen 
en besteden zorgvuldig aandacht aan 
elk detail. Uw wensen staan bij ons altijd 
centraal.

Tot slot:
Uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk 
is opgericht op 1 mei 1924, heeft circa 
2.600 leden en vervult al meer dan 90 jaar 
een belangrijke functie in Langedijk. 
De vereniging is springlevend en 
verwelkomt ook u graag als lid.



ONTSTAAN VAN DE UITVAARTVERENIGINGEN

Aan het begin van de vorige eeuw zorgden familie, buren en 
vrienden voor een waardige verzorging van de overledene.   
Ook in Langedijk bestond deze traditie: burenhulp was 
vanzelfsprekend bij het overlijden van een familielid of goede 
bekende. 

Niet iedereen echter had de middelen om op respectvolle wijze 
de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden. Er werd 
besloten om in verenigingsverband jaarlijks een klein bedrag te 
sparen zodat de leden van zo’n vereniging, ongeacht afkomst of 
inkomsten, op waardige wijze begraven konden worden. 

Deze solidariteitsgedachte vormt nog steeds een stevige basis 
voor onze uitvaartvereniging.

VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP VAN 
UITVAARTVERENIGING St. BARBARA LANGEDIJK 

Wij vinden het belangrijk om in een emotievolle periode voor u en 
uw naasten de ruimte en tijd te creëren om een waardig en 
persoonlijk afscheid te organiseren. 

Hiertoe bieden wij:

          persoonlijke begeleiding van de naasten vanaf het moment 
          van overlijden  tot na de  uitvaart.

          professionele uitvaartverzorgers die thuis zijn in Langedijk en 
          omgeving. Zij kennen de lokale voorkeuren, tradities, partijen 
          en locaties.

          vrije keuze in de vormgeving waarin u de uitvaart wilt 
          uitvoeren alsmede vrijheid van uitvaartlocatie. De wensen 
          van de overledene en naasten staan altijd centraal.
 
          een uitgebreid dienstenpakket aan onze leden. 
          De beschrijving van dit dienstenpakket  vindt u op onze 
          website www.stbarbaralangedijk.nl.
          
          een laag tarief. De vereniging werkt zonder winstoogmerk, 
          waardoor de kosten zo laag mogelijk zijn.

          inspraak als lid tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering.

VERENIGING OF VERZEKERING?
Een uitvaart dient persoonlijk en professioneel te worden 
verzorgd. Daar is iedereen het over eens. Uitvaartverenigingen 
werken om die reden altijd samen met professionele 
uitvaartverzorgers en bedrijven. 

De verenigingen hebben geen winstoogmerk en het bestuur 
bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor zijn zij in staat om voor hun 
leden uitvaarten tegen een zeer laag tarief te verzorgen. 

Er zijn ook verzekeringsmaatschappijen die naast een vergoeding 
de gehele uitvaart voor u verzorgen. Hierbij kunnen zij u echter 
verplichten gebruik te maken van een selectie aan 
uitvaartdiensten of –locaties. Ook werken deze partijen op 
commerciële basis waardoor zij hogere tarieven hanteren dan de 
verenigingen.

 UITVAARTVERENIGING St. BARBARA LANGEDIJK    
 KIES VOOR EEN SPRINGLEVENDE VERENIGING!

www.stbarbaralangedijk.nl


