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Aan het begin van deze vergadering willen wij graag even stilstaan bij onze leden die in de
afgelopen twee jaar zijn overleden. In 2019 zijn er 28 leden overleden, in 2020 zijn er 26
leden overleden.
Onze gedachten gaan uit naar alle families die een dierbare moeten missen.
Maar in het bijzonder denken we aan ons lid en tevens ook bestuurslid Gerard de Jong.
Ruim 25 jaar heeft Gerard in het bestuur gezeten van de Uitvaartvereniging Leek. We
hadden een aantal maanden geleden nog bedacht om hem tijdens deze ALV even flink in
het zonnetje te zetten voor al het werk dat hij verricht heeft voor onze vereniging. Maar het is
helaas heel anders gelopen.
Als bestuur kregen we begin dit jaar het bericht dat Gerard op de IC lag. En dat het ook
ernstig was. We stelden ons in op een periode waarin we het tijdelijke even zonder Gerard
zouden moeten doen. Hopend dat hij snel weer op de been zou zijn. En zoals we hem
kenden, zou hij zich wel weer redelijk snel met de vereniging gaan bemoeien. We hadden
inmiddels gehoord dat hij van de IC af was. Maar op dezelfde avond dat wij als bestuur bij
elkaar waren gekomen om de tijdelijke taken te verdelen, overleed Gerard op 1 maart.
De schok was enorm bij ons en de eerste dagen konden we het ook niet geloven dat het
echt zo was. Maar bovenal was het voor de familie van Gerard een grote schok. Voor zijn
vrouw Alie, kinderen en kleinkinderen. En de rest van de familie, zoals zwager Jaap die lang
samen met o.a. Gerard het bestuur vormde van de Uitvaartvereniging Leek.
Zoals we in de advertentie hebben gezet was Gerard verweven met onze vereniging, en de
vereniging met Gerard.
Je kan het ergens beschouwen als het levenswerk van Gerard. Zo was hij met de vereniging
bezig. Gerard wist alles, was van alles op de hoogte en had het allemaal goed
georganiseerd. Natuurlijk wilde hij er een keer mee stoppen. Maar dat moest eerst nog wel
goed voorbereid worden. En het helemaal loslaten zou heel lastig voor hem zijn geweest.
Begrijpelijk natuurlijk. Maar nu moeten we het ineens zonder hem gaan doen.
Zo goed en zo kwaad als het kan hebben we het samen opgepakt. Waarbij steeds de vraag
naar voren komt hoe Gerard het gedaan zou hebben. Wat had hij er mee dit gedaan? Hoe
zou hij dit gaan oplossen?
Gelukkig heeft Alie op een aantal vragen wel antwoorden en weet ze ook veel van de
vereniging. Daarvoor bij deze onze hartelijke dank hiervoor en we gaan hier jou op een
ander moment voor bedanken.
Maar we moeten allemaal zonder hem verder, en dat valt ons allemaal zwaar. In zijn geest
gaan we verder en zetten we het werk voor van deze vereniging. Voor onze leden en de
lange historie die deze vereniging heeft. Maar ook voor Gerard om op zijn spoor verder te
gaan.
Voor Gerard, maar ook voor de andere leden die overleden zijn in de afgelopen twee jaar,
zou ik willen vragen om te gaan staan om gezamenlijk een minuut stilte te houden.
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