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Gertie, Jolien, Ward, familie, beste mensen. Wij zijn hier bij elkaar om afscheid
te nemen van onze geliefde Henk van
Gorkum. Wij kenden Henk al lang in
ons dorp, met zijn mooie stem, welke hij
gebruikte onder begeleiding van zijn gitaar ook dikwijls met anderen om de
mensen te amuseren. Ook schreef hij
verhalen over mensen uit onze omgeving in streekbladen.
Voor 10 jaar terug wisten we Henk over
te halen om bij het bestuur van onze
Koninklijke Fanfare Sint Caecilia te komen. Hij heeft veel voor onze muziekvereniging kunnen doen als presentator,
schrijver en bij activiteiten, maar zeer
zeker ook als bestuurder die de juiste
aanpak wist te creëren tot tevredenheid
van iedereen. Ook was hij de raadsman
om bij vragen een goede oplossing of
antwoorden te vinden. Henk wist ook
de talenten van velen naar voren te halen en te motiveren om er iets mee te
doen.
Afgelopen jaar had Henk met een medebestuurslid een concertreis naar zijn
geboorteplaats Oud-Zevenaar georganiseerd. 21 Oktober hebben wij daar kennis kunnen maken met de muziekmensen van zij geboortedorp. Samen met de
Harmonie Sint Martinus uit OudZevenaar en onze Koninklijke Fanfare
Sint Caecilia hebben wij daar een stijlvol
en mooi concert kunnen geven. Wij houden er goede herinneringen aan over.

De vorige week donderdag hoorden wij
het vreselijke nieuws, niemand kon het
geloven, maar het was de harde werkelijkheid. Henk heeft nog heel wat zaken
op het programma van onze fanfare en
dat moeten we zelf weer oppakken, ondanks alles. Met de intentie, de geest, de
gedachte en opgewektheid die hij bij ons
achterlaat moet dat te realiseren zijn,
maar het zal nooit meer het oude zijn.
Wij hopen, Gertie, Jolien, Ward en familie, dat wij als Koninklijke Fanfare Sint
Caecilia met onze muziek iets kunnen
bijdragen om jullie grote verlies te helpen meedragen. Henk van Gorkum, ons
zeer gewaardeerd bestuurslid van onze
fanfare, moge Onze Lieve Heer je belonen. Hartelijk dank voor alles, we
hebben alleen maar mooie herinneringen aan jou en rust in vrede.
Charles Backbier, voorzitter

Met bovenstaande woorden heeft onze
voorzitter tijdens de eucharistieviering
onze gevoelens en emoties geuit. Anderen zijn hem voorgegaan en gevolgd.
Wij, de Koninklijke Fanfare Sint Caecilia,
hebben met passende muziek deze afscheidsviering mogen ondersteunen.
Henk, deze zeer warme persoonlijkheid,
die altijd klaar stond voor zijn gezin,
vrienden en fanfare, heeft deze eer meer
dan verdiend. Een dankwoord aan allen,
dirigent en muzikanten, voor de voortreffelijke begeleiding van deze eminente, markante man.

Het was mooi dat wij met z’n allen dit
afscheid zo waardig en stijlvol hebben
opgeluisterd. Met de muzikale uitvoeringen werd ons medeleven uitgedragen. Met deze muzikale vertolkingen
hebben wij Henk een afscheid kunnen
geven dat bij hem paste: een afscheid
van zijn fanfare, waarbij hij zo sterk betrokken was.
Rust nu Henk en geef Gertie, Ward en
Jolien de kracht om hun levenspad te
vervolgen in jouw geest.
Piet Meijer, secretaris
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Zoals sommigen al weten was Henk ook
nauw betrokken bij de website van onze
fanfare die op 3 januari aan de leden gepresenteerd werd. Op de bewuste donderdagavond is de website vervangen
door een condoleanceregister waarop
mensen hun medeleven kunnen betuigen. Het register zal nog enige tijd beschikbaar
zijn
via
het
adres
http://www.hulsberg.hafabra.nl zodat
ook mensen die nog niet op de hoogte
waren van dit register iets kunnen
schrijven.
Omdat het maken van de website juist
door Henk zo gestimuleerd werd en zijn
enthousiasme positief heeft bijgedragen
aan het eindresultaat, zal deze fanfarehomepage spoedig weer beschikbaar
zijn in de oorspronkelijke vorm. Henk
zou het niet anders gewild hebben.

