Dankwoord drs. Heiko Roelfsema SHSJZ-herdenking 2016:
Allereerst wil ik mevrouw Verbeet, mevrouw Bruininga en mevrouw Reemer bedanken
voor hun komst en bijdragen vandaag. Ik hoop dat u zich hier welkom en thuis hebt
gevoeld.
Dames en Heren, de afgelopen vijf jaren heb ik deels voor de BEGO en deels voor onze
Stichting het genoegen gehad deze herdenking te organiseren samen met Kapitein Gerard
Luttik namens Bronbeek. U weet niet hoeveel inzet er elke keer weer voor al onze
herdenkingen en vele speciale bijeenkomsten op Bronbeek door het personeel en
vrijwilligers van Bronbeek wordt geleverd. Kapitein Luttik gaat hen daar in voor.
Gerard, je gaat met pensioen, draagt je taken al over aan Kapitein Van Kempen, je hebt je
woning daar bij het entree-hek al verlaten, maar ik hoop dat onze gezamenlijke
herinneringen blijven. Dank voor al het werk dat je voor ons verzet hebt en de geweldige
samenwerking door de jaren heen.
Kolonel Dulfer, beste Michiel, lieve Hella, voor jullie een extra woord van dank. Door het
intensieve en frequente contact, we wonen uiteindelijk vlak bij elkaar, is er een bijzondere
band tussen ons ontstaan in de tijd dat jullie hier nu werken en deels wonen. Door jullie
gastvrijheid en toegankelijkheid en dat kom je niet vaak tegen, heb ik me hier altijd zeer
welkom en thuis gevoeld.
Een paar maanden geleden ontving ik jouw Commander’s Coin: een munt van de
Commandant als teken van vertrouwen en vriendschap. “Moet je altijd in je broekzak
hebben”, zo zei je me. “anders kost het je een borrel”. Nou, hier is hij. Ik koester het gevoel
dat dit symbool uitdrukt. Dankjewel, Michiel.
Hella, natuurlijk de steun en toeverlaat van je man, zeker, maar ook een grote steun voor
de bewoners, het personeel en al die rondrennende voorzitters hier.
Een taak op je lijf geschreven. Heel bereikbaar, zeer meedenkend en immer
geïnteresseerd. Dank jullie beiden voor deze prachtige jaren, waarin voor onze Stichting
veel is bereikt.
Want, dames en heren, zonder hun inzet en de grote bijdrage van Bronbeek, zaten wij hier
niet rond dit prachtig vernieuwde monument. Wij, en ik zeker, zijn jullie zeer dankbaar.
In weemoed, Hella, geef ik je namens ons allen, deze bloemen.
Dames en heren, mag ik nadat ik het personeel van Bronbeek, de vrijwilligers, het
Koperensemble “Bereden Wapens” en mijn mede bestuursleden bedankt heb voor hun
bijdragen en inzet, u allen bedanken voor uw aanwezigheid. Zonder u hebben we geen
herdenking, zonder u hebben we straks geen reünie. Dank u wel.
Zo dadelijk zal ik u uitnodigen langs ons monument te defileren en bij het schip waar u
mee verbonden bent de bloemen die u krijgt uitgereikt neer te leggen.
Daarna wacht voor u de maaltijd in de Kumpulan, gevolgd door de reünie.
Ik verzoek Kolonel Dulfer en zijn vrouw om te zamen met de heer en mevrouw Punt het
defilé te openen, waarna de genodigden op de eerste drie rijen kunnen aansluiten.
Vervolgens verzoek ik u allen om een bloem in ontvangst te nemen en nog een persoonlijk
moment bij ons monument door te brengen. Dank u wel.

