In Memoriam
Giel Bisschop
1942 – 2017
Op 27 september jl. stapte hij op de IJsselkade in Kampen aan boord van de Kamper Kogge,
samen met alle andere bestuursleden van ‘Omheining’. Wie had toen kunnen bevroeden dat
die boottocht op de IJssel zijn allerlaatste jaarlijkse uitje met het bestuur zou worden.
Volkomen onverwacht kwam bij ‘Omheining’ het bericht binnen dat Giel in het ziekenhuis
was opgenomen, in coma lag en dat er voor zijn leven gevreesd werd. Er heerste die
maandagochtend van de 30e oktober verslagenheid in
de Maalderieje en het was opmerkelijk stil aan de
koffietafel.
Op 1 november, op Allerheiligen, overleed Giel, in zijn
76e levensjaar, veel te vroeg. Hij was nog zo druk op
vele fronten. Zo vol energie. Voor onze vereniging
zette hij zich met veel enthousiasme in en zat hij nog
boordevol plannen en ideeën.
Zijn werkzaamheden bij 'Omheining' waren veelvuldig.
In 2001 trad Giel toe tot het bestuur van onze
vereniging. Vanaf 2008 tot heden was hij hiervan
vicevoorzitter.
In zijn actieve periode bij 'Omheining' was Giel onder
meer contactpersoon voor de werkgroep Foto en
Video en de werkgroep Geschiedenis en
coördineerde hij de zakelijke aangelegenheden binnen
de Canon werkgroep. Met verve beijverde hij zich voor
de quizgroep 'Wie van de drie spreekt de waarheid'
waarvan hij voorzitter en coördinator was. Binnen de werkgroep Tentoonstellingen zette hij
de lijnen uit. Giel was in de periode 2004 t/m 2006 als voorzitter van de werkgroep ‘Behoudt
Omheining’ de drijvende kracht voor het behoud van de Oude Maalderij. Het was toen een
hele strijd om het gebouw te behouden voor Heino. Een strijd die twee jaar duurde.
Zo plotseling heeft onze vereniging voor heemkunde afscheid moeten nemen van Giel in het
besef dat we door zijn heengaan een zeer betrokken, actief en gewaardeerd bestuurslid
zullen missen.
In dankbaarheid kijken wij dan ook terug op de periode dat Giel zich volop heeft ingezet voor
de vereniging.
Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen voor wie het gemis intens zal
zijn. Vooral zij, maar ook wij, zullen zonder hem verder moeten gaan.
Nooit meer weerklinken op maandagmorgen zijn vrolijke kwinkslagen aan de koffietafel...

