Barneveld, 3 aug 2017

In memoriam

Dick van de Heg

Secretaris VVG
Vrijdag 28 juli is – tot veler grote verslagenheid – onze secretaris, Dick van de Heg, na een kort
ziekbed overleden. Bij de gebruikelijke routinecontroles voorafgaand aan zijn geplande heupoperatie
begin mei bleek geheel onverwacht dat Dick acute leukemie had. Hij is daar voor behandeld en
hoewel de behandeling aanvankelijk leek aan te slaan, traden er tal van bijwerkingen op. Uiteindelijk
is besloten de behandeling stop te zetten. Dick is toen naar het hospice in Barneveld overgebracht
waar hij nog 3-4 weken is verzorgd.
In deze periode zijn Co Janssen, penningmeester, en ondergetekende als voorzitter, nog in de
gelegenheid gesteld om Dick - op zijn verzoek - in het hospice bezoeken. Hoewel hij erg zwak was,
heeft hij wel kunnen aangeven hoe fijn hij de samenwerking binnen het bestuur heeft ervaren en wat
de vereniging voor hem heeft betekend. Ook de contacten met de vrijwilligers van de
“donderdaggroep” en met andere geledingen gaven hem veel genoegen. Van onze kant mochten wij

hem bedanken voor het vele werk dat hij als secretaris voor Veluwse Geslachten heeft gedaan. Hoe
triest de situatie ook was, wij waren blij dat wij op deze wijze, namens de vereniging, nog afscheid
konden nemen van Dick.
Met het overlijden van Dick verliezen wij een beminnelijk en zeer betrokken lid van onze vereniging.
In de 5-6 jaar dat Dick de functie van secretaris heeft vervuld, heeft hij zich laten kennen als een zeer
actief en energiek bestuurslid, vol ideeën en initiatieven. Zo is hij de stuwende kracht geweest achter
het scannen en digitaliseren van de bibliotheek. De laatste jaren was hij op de donderdagen veelal in
het gemeentehuis in Barneveld te vinden waar hij in samenwerking met de bibliothecaris het archief
heeft verhuisd en weer op poten heeft gezet. Ook is hij de mede-initiator geweest van de nieuwe layout van ons verenigingsblad. Het concept van deze lay-out zal worden gepresenteerd tijdens de
Veluwedag op 7 oktober a.s. Dick zal dit zelf helaas niet meer mogen meemaken.
Wij wensen zijn vrouw Miny en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij de verwerking van
dit voor hen enorme verlies.
Dick is op woensdag 2 augustus begraven op de begraafplaats De Plantage in Barneveld.
Cees de Jong
Voorzitter VVG

