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Draagt elkanders lasten

Harste 8

8602 JX Sneek

Bij overlijden dag en nacht 

bereikbaar op tel. 0515  413 757

´Draagt elkanders lasten’ streeft 

naar kwaliteit, integriteit en 

gedegen zorg voor de  

overledene en de  

nabestaanden. 

Wij staan open voor nieuwe  

ontwikkelingen maar houden 

ook zeker oude tradities in ere. 

Onze uitvaartverzorgers 

verzorgen de uitvaart rustig en 

vakkundig, met oog voor details 

en grote betrokkenheid bij de 

nabestaanden. 

Uiteraard staan daarbij uw  

wensen centraal.  

De ervaren en gediplomeerde 

uitvaartverzorgers

staan dag en nacht klaar om 

u met raad en daad terzijde te 

staan na het overlijden van een 

dierbare.

Vacature bestuursleden!
Wij zijn dringend op zoek naar  

aanvulling van ons bestuur.  

Als u denkt dat dit iets voor u is,  

neem dan contact met ons op! 

Telefoon 0515 413 757 (kantoor)  

Onze uitvaartverzorgers
Graag stellen we nog even onze  

uitvaartverzorgers aan u voor.  

Dit zijn Ineke Faber, Jenny Bakker-de Boer  

Jeannette Reen-Wind, Eelco de Vries,  
Leo Boermans en Erika Scholts.
Meindert Heslinga neemt binnenkort  

afscheid als uitvaartverzorger. Hij heeft  
32 jaar voor de vereniging klaar gestaan.

‘De Laatste Eer’ IJlst
Uitvaartvereniging De Laatste Eer in IJlst  
is per 1 januari 2023 overgegaan naar  

uitvaartvereniging Draagt Elkanders  
Lasten in Sneek.

Veel gestelde vragen:

Ardanta Uitvaartverzekeringen
Er blijkt soms verwarring onder onze  
leden te bestaan die een  

uitvaartverzekering bij Ardanta hebben 

afgesloten. Hoewel wij volledig los van 

Ardanta staan zal, in geval van overlijden, 

de uitkering van deze verzekering door  

ons worden opgevraagd en afgehandeld.

Ardanta hoeft dus niet te worden gebeld!

Woonachtig ‘buiten’ Friesland
Bent u lid maar woont u buiten de regio 

Friesland dan kan er een  

uitvaartverzorger uit uw eigen omgeving 

worden benadert. Bij overlijden dient  

de uitvaartverzorger wel de vereniging  

in te lichten zodat u recht heeft op de 
ledenkorting.

Overige informatie:
Wilt u liever dat de contributie  
automatisch wordt afgeschreven geef  
dit dan aan ons door. Ook kan de  

correspondentie digitaal via de mail  
naar u verzonden worden geef dan  

uw emailadres aan ons door.

 

Jaarvergadering 2023 

De jaarvergadering wordt  

gehouden op maandag 8 mei a.s. 

om 20.00 uur in uitvaartcentrum 

Talitha Koem, Harste 8 te Sneek. 

Tijdens de jaarvergadering zal één 

van onze uitvaartverzorgers e.e.a. 

vertellen over ‘wat komt er kijken 
bij een uitvaart’.

Nieuwsbrief 2023

De naam ‘Draagt elkanders lasten’

is een fragment uit de  

Statenvertaling (Galaten 6:2). 


