
      Hallo Noaber, mo’j heur’n…. 

            

             

Een uitspraak die je regelmatig hoorde als er hier in de buurt iets gebeurd was. Noaberschap 

was en is gelukkig nog steeds een begrip in onze regio. Bij zowel mooie en minder mooie 

gebeurtenissen zoals kroamschudd’n of roosjesboog voor het bruidspaar maken, maar ook 

het  dragen bij een begrafenis. Het is een van de vele mooie tradities die onze omgeving rijk 

is. Saamhorigheid en elkaar ondersteunen waar en naar men kan. Houden zo zou ik zeggen. 

Met die gedachte werd in het verleden bij een overlijden de begrafenis vaak geregeld door 

de nöägnsten noaber. Hij of zij zorgde ervoor dat veel geregeld werd om en rond de 

begrafenis. En gezamenlijk droegen dan de noabers de kist ten grave. Deze noaber ging dan 

de hele buurt af met de boodschap dat “ik wol oe bod breng’n en de grouw anzegg’n van…. 

Gezamenlijk werd dan de kist gedragen. En dat deze soms op of onder het biljard werd gezet 

is meer een mythe dan de waarheid. Niet dat het op een begrafenis niet naar 

omstandigheden “gezellig” kon zijn en allerlei anekdotes werden aangehaald, maar de 

essentie lag in de saamhorigheid en gemeenschapszin. Een traditie die we moeten 

koesteren, helemaal nu in een tijd van vluchtige contacten en snelle media. 

Nu bijna 100 jaar geleden hadden een aantal mensen al door dat het niet altijd zo kon en zou 

doorgaan en hebben ze, wat nu heet de ‘Rooms Katholieke Uitvaartvereniging Losser’ is, 

opgericht. Het gedachtengoed van de Noaberplicht werd daarmee voor de gehele 

gemeenschap mogelijk en gedragen door deze vereniging. De vereniging biedt op basis van 

dat noaberschap hulp om een waardige begrafenis te realiseren. Een vereniging waar 

iedereen lid van kan worden. 

Het huidige bestuur van de vereniging houdt dit gedachtengoed in ere door allerlei 

regelingen te treffen die voor onze leden van groot voordeel zijn. Maar ook voor deze 

bestuursleden staat de tijd niet stil. Ook zij worden steeds ouder en het is eigenlijk 

noodzakelijk dat zij  aanvulling krijgen, om deze vereniging van bijna 3000 leden in stand te 

houden. Het bestuur doet dan ook een dringende oproep aan de leden om zich bij het 

bestuur aan te sluiten. Want , als het bestuur niet spoedig aangevuld en vernieuwd wordt , 

dan zal het helaas niet lang meer duren dat de vereniging zal moeten worden ondergebracht 

bij een commerciële groep. Deze optie wordt op de eerst volgende algemene 

ledenvergadering besproken. Ook niet leden zijn dan welkom, maar zij hebben geen 

stemrecht. Lid worden kan altijd, kijk voor de voorwaarden en andere zaken op onze website 

https://uitvaartvereniginglosser.nl/. Op 28 april om 20.00 uur houden we onze jaarlijkse 

ledenvergadering in café Heijdemann waar we onze zelfstandigheid als vereniging weer aan 

de orde zullen stellen. 

Dus Noaber, u bent op 28 april van harte welkom. Met vriendelijke groet 

Géraar de Jong (bestuurslid RKUVL) 

Kijk voor verdere informatie ook op https://uitvaartvereniginglosser.nl/ 
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