Geachte aanwezigen,
aan mij, als secretaresse van de Stichting Jaarsveld
Oorlogs Gedenkteken, de taak om een dankwoord
uit te spreken.
Na anderhalf jaar is het zo ver: het monument staat.
Allereerst wil ik onze burgemeester, mevr.
Westerlaken – Loos, bedanken dat ze het
monument voor ons wilde onthullen.
Dan gaat onze dank uit naar het kerkbestuur. Wij
willen hen bedanken voor hun medewerking om ons
zo een mooi plekje af te staan voor het monument.
Dit monument verdient ook de mooiste plek, hier
naast de kerk waar de drie herdachte mannen zijn
gedoopt.
De kerkenraad heeft goed meegedacht en
meegewerkt, onze dank hiervoor.
Dan gaat onze dank uit naar Ben Groothedde en zijn
vrouw Bertha. Niets was te veel voor hen.
Vergaderen in de huiskamer, de pers ontvangen, en niet in de laatste plaats donateurs
zoeken: Ben, bedankt.
En nu dank aan de donateurs: nabestaanden, dorpsgenoten, bedrijven. Zelfs buiten Lopik
gaf men gul.
Wat waren we blij met iedere gift, zo kwam ons doel steeds dichterbij .
Onze dank aan notaris van Veen, die geheel belangeloos veel voor ons heeft gedaan. Hij
heeft geholpen de stichting op te richten, alle papierwerk in orde te maken,
problemen op te lossen, en dat alles met geduld. Onze dank hiervoor.
Laten we ook Bertus en zijn vrouw Rieneke niet vergeten. Voor Rieneke was echt niets te
veel, zelfs in de vakantie.
Menige avond moest Bertus op stap. De benzine was steeds weer op: naar de archieven
toe, naar Bronbeek, naar de steenhouwerij. Zijn telefoon stond wel eens roodgloeiend.
Bedankt beide.
Ook dank aan Joop van Vliet, die met veel kennis ons altijd de goede adviezen gaf. Hij is de
deskundige, en betekent veel voor ons.
Alle vergaderingen was hij er, en hij kende alle wegen die tot de oprichting van het
monument moesten leiden. Onze dank.
Nu nog dank aan de koperblazers van Ons Genoegen uit Benschop. Muziekvereniging Lopik
was al bezet. “Geen probleem”, zei men in Benschop, “dan komen wij toch!”
Bedankt hiervoor.
Dan nog dank aan Bas en Jaap van der Laan. Heel veel kennis hadden ze ons te bieden, en
dat konden we goed gebruiken.
Ook steenhouwerij Den Hollandsche Natuursteen heeft ons goede adviezen gegeven, en het
was een prettige samenwerking.
Onze dank.
Dank aan onze fotograaf, en aan de mannen die de presentatie gemaakt hebben, namelijk
Rob Verheul en Nico en Jan van Vliet.
Tot slot, aan alle mensen die ik vergeten ben: bedankt.

