Afscheidsdienst Piet van Dongen 1 november 2017-10-26
Lieve Piet,
Hoe groot kunnen de contrasten in het leven zijn?
Amper twee weken geleden hebben wij met jouw favoriete orkest een
feestelijke aubade gebracht ter gelegenheid van de diamanten bruiloft van jou
en Tonnie. Zo’n mooie mijlpaal die voor jou helemaal geslaagd zou zijn als wij
daarvan op een muzikale manier deelgenoot mochten zijn. Het sprak vanzelf
dat wij aan die wens tegemoet zouden komen en wat heb je er op jouw manier
van genoten!
En nu sta ik weer hier, maar helaas bij de meest droevige gebeurtenis in een
mensenleven. Hoewel we wisten dat jouw lichaam steeds meer verzwakte,
kwam het bericht van jouw overlijden donderdag 26 oktober voor ons allemaal
toch als een grote schok.
Want het Seniorenorkest Groot Someren verliest met “onze” Piet een
markante persoonlijkheid met een hele grote verdienste voor dit orkest. Samen
met enkele andere initiatiefnemers, speelde jij een belangrijke rol bij de
oprichting van het Seniorenorkest Groot Someren. Met jouw enthousiasme en
jouw inzet wist jij voldoende muzikanten voor dit orkest te interesseren om
enthousiast van start te gaan.
Vanaf het allereerste begin heeft Piet zich geijverd om van “zijn” orkest iets
moois te maken. Op muzikaal gebied, maar vooral moest ook de gezelligheid,
de saamhorigheid, en de betrokkenheid naar elkaar een hoofdrol spelen. Mede
dankzij jou, Piet, is dat gelukt en daarom voelen alle muzikanten zich ook zo
thuis in ons orkest. Niet voor niets groeien wij nog steeds. Nieuwe leden
melden zich spontaan aan en worden meteen in de groep opgenomen.
Piet, jij hebt vele jaren als voorzitter een belangrijke stempel kunnen drukken
op dit mooie seniorenorkest. Helaas kwam daaraan op onverwachte manier
een voortijdig einde. Volkomen terecht ben jij benoemd tot erevoorzitter en
ook vanuit die rol ben je steeds nadrukkelijk aanwezig geweest.
Iedere dinsdagmorgen zat je vóór het orkest op jouw vaste plaats, achter je
kopje koffie aandachtig te luisteren naar onze muzikale vorderingen. Pas toen
het de laatste tijd steeds moeilijker ging kon je, hoe jammer je dat ook vond,
niet meer bij de repetities aanwezig zijn.

Ook wanneer wij onze muzikale kunsten elders gingen vertonen, was jij samen
met Tonnie bijna altijd van de partij. Gezellig bijkletsen in de bus en volop
genieten van het concert in gezelschap van jouw muzikale vrienden.
Want muziek heeft altijd een grote rol in jouw leven gespeeld. Niet alleen als
muzikant, maar ook als zanger heb jij je jarenlang verdienstelijk gemaakt. In het
seniorenorkest Groot Someren speelde jij hoorn, maar ik heb me laten
vertellen dat jij ook niet te beroerd was om bij een feestelijke gelegenheid op
de stoel te gaan staan en één van jouw favoriete nummers te zingen!
Helaas heb ik jou in die beide rollen nooit meegemaakt, maar voor de mens
Piet van Dongen heb ik de afgelopen jaren een bijzondere waardering
gekregen. Ik heb je leren kennen als een warme man die zich heel betrokken
toonde bij het wel en wee van onze leden en bij ons mooie Seniorenorkest,
waarvan jij de trouwste fan en een grote ambassadeur was.
Ook al kon jij je de laatste tijd moeilijker uiten, wij weten allemaal, dat dit beeld
van jou voor alle orkestleden herkenbaar is.
Beste Piet, Vandaag nemen wij afscheid van jou.
Van één van onze trouwste leden, maar vooral van iemand die een diepe
indruk bij ons zal achterlaten. Wij zullen niet gauw vergeten wat jij voor het
Seniorenorkest Groot Someren hebt betekent. Heel veel dank daarvoor.
Maar we moeten verder zonder jou. Dat zal moeilijk zijn, maar dat gaat ons
zeker lukken! Dat zijn we aan jou verplicht!
We zullen nog vaak aan je denken, maar we zullen je ook heel erg missen.
Dat geldt natuurlijk vooral voor de mensen in jouw directe omgeving. Daarom
wensen wij Tonnie, Corien en Karel, Jan en Arjan, de
kleinkinderen, verdere familieleden, vrienden en bekenden heel veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.
Ik weet zeker dat ik namens alle leden en de dirigent van het Seniorenorkest
Groot Someren spreek, als ik zeg dat wij het een grote eer vinden, om hier
vandaag op onze eigen muzikale manier afscheid te mogen nemen van “onze
Piet!”

