In memoriam Peter Thijssen
Geachte leden en donateurs,
Maandag 2 november jl heb ik het trieste bericht ontvangen van het plotseling
overlijden van PETER THIJSSEN.
Peter was een van onze prominente leden.
Jarenlang was hij actief bij diverse afdelingen en commissies.
In het bijzonder vernoem ik zijn rol als lid van de Raad van Elf der
Spoorspiekers. Wij zullen zijn inzet, humor en eeuwige optimisme missen.
Namens het Hoofdbestuur wens ik Helmie, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte met dit groot verlies.
Michel Wegerif,
Voorzitter.

(van onwerkelijk naar werkelijkheid )
Maandag 2 november 2009, een dag om nooit te vergeten.
Omstreeks 16.00 uur, de telefoon gaat, wie is er aan de lijn,
Richard Thijssen.
Ben ik wil je op verzoek van Ma doorgeven dat Pa vanmorgen is
overleden. En of ik aan alle betrokken binnen de SSOVN dit bericht wil
doorgeven.
Na enige tijd van stilte en verbazing zeg ik, is goed Richard zal ik doen.
Ik wens hem heel veel sterkte, ook voor Helmie en Monique.
Ria en ik kijken elkaar aan en weten even niet wat te doen, het lijkt zo
onwaar.
Na enigen tijd van bezinning heb ik alle moed bij elkaar geraapt en de
telefoon gepakt.
Als eerste heb ik Michel en Thea (D.O.) gebeld om dit trieste bericht
door te geven. Aan de andere kant viel het even stil, eerste reactie was dit
meen je niet, dit kan niet. Hieruit blijkt hoe men verrast was. Toen viel
het even stil.
Reactie van Thea was, wat doen we woensdag? Mijn voorstel was kom bij
elkaar, zonder instrumenten, om gezamenlijk het leed te delen, achteraf
was dat een goed idee.
Na een paar telefoontjes kon ik de moed niet meer opbrengen en ben ik
overgestapt naar het voor mijn gevoel onpersoonlijk internet, maar nood
breekt wet.
Omdat Peter ook actief lid was van de Spoorspiekers en samen met Sjaak
druk bezig was om iets te bouwen voor de binnenkomst van de Prins, zo
na was hij betrokken, hebben we besloten om Prinsenbal 2009 af te
lasten. Een goed besluit.
Als President en als Raad missen we nu een trouw lid, hij was lid sinds
1982 en was drie keer Prins der Spoorspiekers, in 1988, 2003 en 2007.
Samen met Helmie waren ze in 1995 het Boerenbruidspaar.
Zo betrokken waren ze bij de SSOVN en de Raad.
Onze oprechte deelneming gaat uit naar Helmie, kinderen en
kleinkinderen.
Peter Rust zacht
President Ben

