In Memoriam 2011
Beste sport en ontspanningsvrienden
Afgelopen vrijdagmiddag, ik zit op de trein van Ede naar Arnhem,
spreek ik Ria telefonisch. Even informeren hoe het vandaag met
Henk en haar gaat. Misschien kan ik morgenochtend even een
bakkie bij hen doen?
Het gesprek valt stil. Dan de mededeling dat Henk niet meer kan.
Zijn toestand is zo dramatisch verslechterd, dat Henk kiest voor een
waardig afscheid. Hij kiest zelf de vertrektijd van zijn laatste grote
reis.
Het overvalt mij, duizend woorden schieten te kort, ondanks de
wetenschap dat Henk ongeneselijk ziek is.
Ik kijk naar buiten en zie station Oosterbeek voorbij schieten. Ik
ben even sprakeloos, er schieten bijzondere herinneringen door mij
heen. Ik heb samen met Henk 3 jaar lang deel uit mogen maken
van de controleploeg Nijmegen. En zo’n 35 jaar geleden begonnen
onze NS carrières op het statige Den Haag centraal. Wij hebben
veel beleefd samen, duizend woorden schieten te kort.
Henk was een collegiale vriend, vakman, rechtvaardig,
maatschappelijk betrokken, een maatje waar je van op aan kon,
door dik en dun. Wij vonden elkaar blindelings in dat speciale werk.
Hadden wij een “kwaaie klant”, volstond de opmerking “met
slagroom”. Dan gingen wij tot het gaatje. Er is wel een boek met
verhalen te vullen, duizend woorden schieten te kort.
Henk was ook zeer betrokken bij de Spoorweg Sport &
Ontspannings Vereniging Nijmegen. Velen tientallen jaren als
actief lid van de afdeling Luchtgeweerschieten. Hij heeft tijdens de
toenmalige verbouwing van de schietbanen in de stationstunnel veel
werk verzet. Zo’n 1½ jaar geleden deed het hoofdbestuur een
oproep ter aanvulling van haar bezetting. Henk bood zich aan. Hij
was zich bewust van het belang. Vol energie pakte hij de taken als
2e penningmeester op.
Henk was ook een man met visie, hij herkende het belang van een
sterke vereniging. Groot was zijn maatschappelijke betrokkenheid
en zijn socialistische inborst. Dat wilde hij, samen met Ria, ons nog
jaren geven. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn.
Namens ons allemaal, het was in alle opzichten een voorrecht met
jou te mogen werken!
Henk, bedankt.
Wij wensen Ria, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte.
Namens het hoofdbestuur,
Michel Wegerif

Voorzitter.

