Betreft: Overlijden Wim van Helvoort

02 januari 2022

Beste leden,
Het is onze droeve plicht u te moeten mededelen dat op
vrijdag 31 december op oudejaarsdag onze Gildebroeder
Wim van Helvoort op 71-jarige leeftijd is overleden.
Wim was al geruime tijd ziek en sinds enige maanden was
het duidelijk dat er geen kans was op herstel. De laatste
weken ging het slechter en slechter en verdween al zijn
energie. Op oudejaarsdag is hij rustig ingeslapen.
Wim was sinds 1967 bij de Guld. Hij is altijd tamboer
geweest. Met een grote passie voor de Gildetrom. En ook als
schutter heeft hij vele prijzen binnen weten te slepen.
Daarnaast is hij vele jaren lid geweest van de Overheid. Als
Jong-Deken, Deken-Rentmeester en Oud- Deken. En tot
vorig jaar penningmeester van de Sint Joris Stichting.
De Guld was een deel van zijn leven. Hij voelde zich
verantwoordelijk voor het vastleggen van alle zaken voor het
nageslacht. Met de archiefcommissie heeft hij vele zaken
uitgezocht en keurig beschreven. Zo ook het verhaal over
onze Gildetrom. Zilver registratie, fotoarchief, van alles
werd uitgezocht, gesorteerd en vastgelegd. Zijn passie en
verantwoordelijkheidsgevoel maakten hem een geweldige Gildebroeder. Een Gildebroeder die we node
gaan missen. Maar het is goed dat Wim nu zijn rust heeft gevonden.
De uitvaart en begrafenis vinden plaats op donderdag 6 januari:
09.30 uur
09.50 uur
10.10 uur

10.30 uur
Na de mis:

Verzamelen in de Julianastraat in de buurt van Kivada
Vertrek naar het Oranjeplein, we halen Wim thuis op
Opstellen rouwstoet en vertrek naar de kerk met de Dodenmars.
De tamboers en bazuinblazers voorop, dan de rouwwagen, 4 Gildebroeders lopen er naast.
De familie direct achter de wagen en daarna de vendeliers en de achtergroep.
Op het kerkplein wordt het Koningszilver op de baar gelegd en we gaan met stille trom de
kerk in.
Aanvang gebedsdienst, die wordt voorgegaan door onze Gildeheer Frank van Roermund .
Indien mogelijk nemen de vendeliers plaats op de stoelen op het koor
Protocol uitvendelen en de pannenkoek op het kerkplein
Daarna gaat de familie met Wim naar de begraafplaats en wij gaan terug naar de auto’s.
De familie nodigt alle Gildebroeders en -Zusters uit voor de koffietafel in De Driezeeg.
Mondkapje en QR code verplicht.

Wij hopen dat ondanks deze rare tijden we ook onze Gildebroeder Wim zo traditioneel mogelijk kunnen
begeleiden, dat heeft hij als geen ander verdiend. En we willen daarnaast ook alle Gildebroeders- en zusters
de kans geven hem een laatste groet te brengen.
Is geen verplichting, het volste begrip als iemand liever thuis blijft. Maar we hopen op een goede opkomst.
Met vriendelijke Gildegroet,
De Overheid

