Raadsvergadering 5 oktober 2020
J. Schrijen
Afscheidswoord Marij Verheggen-Penders

Dames en Heren,
leden van de gemeenteraad,
leden college B&W,
toehoorders en kijkers
en in het bijzonder haar familie thuis
Vandaag een lege plek in onze raadzaal.
Wij missen iemand, Marij Verheggen-Penders
Onverwacht na een kort ziekbed op 65 jarige leeftijd overleden…..
Op haar plaats in deze zaal liggen nu bloemen
De vorige raadsvergadering op 6 juli voerde ze nog het woord
Over het voorstel herziening BP “Vinkenhof”
Op de voor haar kenmerkende wijze
Toen hadden wij op geen enkele wijze weet ervan
dat Marij er vandaag ….3 maanden later… niet meer zou zijn.
Onwerkelijk, onbegrijpelijk
Voor de leden van de Raad, het college,
medewerkers van griffie en de organisatie
onvoorstelbaar de snelheid waarmee alles gegaan is;
slechts enkele weken tussen haar eerste consult bij de huisarts
en haar overlijden op 11 september.
Naast haar baan bij Mondriaan in de verslavingszorg
(in maart was ze met pensioen gegaan)
Naast haar taken als moeder en oma van 3 dochters en 6 kleindochters
(en het 7e kleinkind op komst)
en alle zorg en toewijding die dat vraagt
Was er in huis ook nog ruimte voor de mantelzorg
voor haar gehandicapte broer Leo
En dat was niet alles …. Marij maakte ook tijd
om heel actief te zijn in onze gemeenschap
Zo is zij opgeteld meer dan 14 jaar gemeenteraadslid geweest.
lid geweest van verschillende raadsadviescommissies.
In de huidige periode lid van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en
Beheer (SOB).
en voorzitter van de Commissie Economie, Financiën, Toerisme en
Recreatie (EFTR).

Marij vervulde het raadswerk met grote inzet en betrokkenheid
Duidelijk, gedreven,
en redenerend vanuit het vertegenwoordigen van de burgers,
vanuit gevoelens van rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid.
En alsof dat allemaal nog niet genoeg was
vond ze ook nog de tijd om actief te zijn
binnen het dorp en de verenigingen
Marij was een regelmatige toehoorder
bij de bijeenkomsten van het kernoverleg Berg
Ze was 18 jaar lid van het kerkbestuur
Zij deed bestuurswerk bij Zij-Actief in de afdeling Berg en Terblijt,
In de kring Zuid-Oost en in het provinciaal bestuur.
Ze is ook een paar jaar bestuurslid bij S.V. Vilt/Be Quick geweest
ze was betrokken bij de toneelvereniging Vriendenkring Vilt
Kortom, een vrouw die voor de gemeenschap geleefd
en veel betekend heeft….
Wij herdenken Marij Verheggen-Penders vol dankbaarheid
Vol respect voor haar inzet en gedrevenheid
Haar opkomen en groot hart voor….. en dienstbaarheid aan
het algemeen belang van onze inwoners en medemensen
Haar man Dre,
haar 3 dochters schoonzonen en kleinkinderen,
de familie Penders
wensen wij toe
dat vele onuitwisbare en fijne herinneringen
Hun tot steun zijn bij het verwerken van dit grote verlies
Voor de momenten van stilte, gemis en verdriet
wensen wij hen heel veel sterkte !
Ik verzoek u nu in een ogenblik stilte Marij te gedenken……..

