Afscheid: Jan Guldemond 28 oktober 2013.

Beste Anneke, familie en aanwezigen.
Vandaag nemen we afscheid van jouw man, jullie vader, schoonvader, opa en onze gewaardeerde mede
muzikant Jan Guldemond.
Een man die precies dit jaar ook 50 jaar lid was van MVWE. Een vereniging waar hij zo trots op was.
Wij kijken terug op een lange periode van zijn lidmaatschap, waarbij hij ook vele bestuurlijke taken heeft
vervuld die wij als vereniging nooit mogen vergeten. Jan was een prima bestuurder en ook een goed
muzikant en een fijn, soms ook een eigenwijs mens. Iemand met het hart op de juiste plaats.
Hij kende geen opsmuk, poespas of franje. Jan was en bleef altijd zichzelf, puur natuur, en direct in de
benadering.
In het maken van muziek wist Jan van aanpakken en was daarin een voorbeeld. Als er lastige loopjes in de
stukken zaten, ging hij die thuis oefenen en zo probeerde hij degene die er wat meer moeite mee hadden
ermee te stimuleren. Klagen was iets wat hij niet kende. Wel ergerde hij zich als anderen niet deden wat ze
moesten doen. Jan nam dan ook geen blad voor de mond. Wellicht niet altijd tactvol, maar het was wel met
de beste bedoelingen.
Niemand deed vergeefs een beroep op hem. Dat siert hem als mens, en als mede muzikant. Jan was er altijd
voor zijn Wilhelmina, zowel in als buiten de vereniging.
Zijn overlijden brengt veel verdriet met zich mee en laat vele vragen onbeantwoord. Vragen waarop wij de
antwoorden nooit zullen krijgen.
Jan heeft nu zijn rust gevonden. Laten wij zijn puurheid, hulpvaardigheid, sociale betrokkenheid en zijn
zorgzaamheid blijven herinneren. Misschien dat die herinneringen ook aan ons de kracht geven om door te
gaan als wij aan Jan denken en nog belangrijker: ons eraan kunnen spiegelen.
Ik denk dat Jan daar trots op zou zijn!
Jan, rust zacht.
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