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Dank!
De broeders willen jullie allemaal bedanken voor de vele bloemen, kaarten,
omhelzingen herinneringen en warme woorden rond het overlijden van
onze broeder Erik de Jong.
We delen graag nog wat impressies van het afscheid en herinneringen aan
broeder Erik.
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Een aantal herinneringen van een collega van de Benedictushof:

Er wordt wel eens gezegd, dat als iemand er niet meer is, dan mis je hem
pas. Nu, voor ons begon het gemis al op de dag dat Erik hoorde dat hij
uitbehandeld was. En wat missen wij dan:
Zijn humor, overal hier in de Benedictushof was er altijd wel gelach en
vrolijkheid. Vooral ’s middags na half 5, dan zaten wij in het begin in de
fabriek en later in de Gasterij en iedereen kon altijd aanschuiven. Het kon
zijn dat je die middag dan het haasje was en door Erik in de maling
genomen werd en dan moest je van goede huizen komen om dat te
kunnen veranderen.
We missen zijn ideeën en enthousiasme. Erik kwam, zag en overwon. Hij
heeft de Benedictushof veranderd en zo gemaakt, dat wij weer verder
kunnen. Erik sprak altijd met zoveel passie over waar hij mee bezig was of
mee wilde beginnen. Zo heeft hij het nu al voor elkaar gekregen, om een
permanente kerstafdeling te maken die via een mooie opening vanuit de
winkel bereikbaar is. Ook werd ons kantoor aangepakt, want daar moest
het gezellig zijn en je moest er goed kunnen werken. Dus kwamen er
planten en schilderijen. Eén schilderij, daar was hij zo trots op, dat is die
van Huug Zentveld. Huug exposeerde bij ons en Erik had het idee om een
schilderij van Huug in het kantoor te hangen. Ik werd dus achter mijn
bureau vandaan geplukt en samen hebben wij er toen één uitgekozen.
Dat heeft Huug aan ons geschonken. Het schilderij hangt nu in ons
kantoor en zal mij altijd aan Erik herinneren.
Openheid en gedrevenheid. Erik was heel open en vertelde veel wat er
gebeurd was, maar ook welke plannen hij had en vroeg wat wij daar van
vonden. Zo mochten wij dan ook meedenken. En als het plan klaar was,
dan moest het ook uitgevoerd worden, het liefst zo snel mogelijk. Nu
hebben wij een tuinploeg en die mensen zijn wel zo snel, dat het soms al
gedaan was voordat hij zich kon draaien. Hij kwam dan op kantoor en zei
dat hij niet kon geloven dat het al af was.
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Hij was echt een mensenmens, stond voor iedereen klaar, kon goed
luisteren en ging er mee aan het werk. Hij maakte het zo, dat iedereen
zich fijn op zijn werkplek voelde.
We kwamen er ook achter dat Erik niet altijd zo geduldig was. Als er op de
computer iets niet lukte dan kwamen er plotseling best wel……. pittige
krachttermen over het bureau rollen, waardoor wij altijd vreselijk moesten
lachen. Zo kan ik nog lang doorgaan, want hij heeft heel veel gedaan en
wilde nog heel veel doen, maar die tijd is hem niet gegeven.
Lieve Erik, dank je wel voor je luisterend oor en je gezelligheid. Ik zal je
missen….

♥ Rust zacht ♥
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