
Heerhugowaard,	26	juni	2019	
	
		
	
Wat	zou	het	ontzettende	mooi	zijn	als	dat	lintje	er	komt....	
	
Ik	zat	met	Gerard	in	het	PB	(parochiebestuur)	vanaf	1995	tot	2002	en	lange	tijd	in	de	PV	=	
parochievergadering	(als	lid	van	de	sectie	gemeenschapsopbouw).	Vanaf	2002	tot	2010.	
	
Zoals	je	weet	was	zijn	taak	penningmeester.	Met	zeer	veel	overgave	en	inzet	gedaan.	Bij	de	
jaarvergadering	kreeg	hij	altijd	een	groot	compliment	van	de	kascontrole	commissie.	Had	
zijn	begroting	altijd	kloppend.	Hoe	netjes	en	correct,	hoe	overzichtelijk,	hoe	geordend,	hoe	
vakkundig	alles	eruit	zag,	er	werd	met	genot	gekeken	naar	zijn	handgeschreven	
boekhouding!	Klasse!	Gerard	wist	alles	af	van	vastgestelde	bedragen,	afspraken,	regelgeving.	
Had	een	eigen	mening	met	als	doel	de	bescherming	van	onze	parochiegelden.	Een	serieuze	
en	bovenal	eerlijke	oprechte	man!	
	
Angel	Mooij	
	



Van: Martien Arends 

Al ida Buitendijk erf 18 

1705 NH Heerhugowaard 

Aan: Betrokkenen 

Datum: 08.04.2019 

Betreft: Aanbevelingsbrief t.b.v. Gerard Stoop 

Van de dochter van Gerard begreep ik dat zij haar vader voor wil dragen voor een Koninklijke 

onderscheiding. In dat kader heeft zij mij verzocht een aanbevelingsbrief te schrijven. 

Aan dat verzoek geef ik bij dezen graag gehoor. 

Vanaf eind 2011/ begin 2012 heb ik van hem het penningmeesterschap van de Heilig Hart parochie 

overgenomen. 

Enerzijds was dat eenvoudig. Ik viel daarbij in een gespreid bed. Alles was perfect geregeld. De 

boekhouding bleek uiterst nauwkeurig en overzichtelijk bijgehouden te zijn. 

Anderzijds bleek het moeilijk hem te vervangen. Gerard deed had zoveel contacten en deed zoveel 

dingen 'er even bij'. Vaak ging daarbij strikt genomen niet om activiteiten dei onderdeel van het 

penningmeesterschap waren maar betrof het contact met andere stichtingen of werkgroepen binnen en 

buiten de parochie. Denk daarbij onder anderen aan de Werkgroep Werk aan de Kerk, de koren, de 

begrafenisvereniging, Caritas, de werkgroep Kerkbalans, het Dekenaat en het Bisdom. 

Mede daarom moest ik daarom nog regelmatig op zijn kennis terugvallen. Altijd wanneer ik belde met 

een vraag of verzoek om advies was hij bereid mij te helpen en hij heeft mij daardoor regelmatig voor al 

te grote blunders behoed. 

Kortom, ik heb Gerard leren kennen die altijd zijn verantwoordelijkheid voor de gemeenschap nam, niet 

alleen in het openbaar maar ook veel op de achtergrond, in stilte. 

Met andere woorden, als iemand een lintje verdient, is het wel Gerard Stoop. 

Vriendelijke groet, 

Martien Arends 









Heerhugowaard,	8	augustus	2019	
	
	
	
Geachte	heer/mevrouw.	
	
Hierbij	een	ondersteuningsbrief	voor	Dhr.	G.	Stoop	
	
	
Dhr.	Gerard	Stoop	,	geboren	op	28-10-’44,	is	als	vrijwilliger	actief	bij		De	Pieter		Raat	
Stichting.		
Dhr.		is	begonnen	op	10-03-‘07	
	
Dhr.	brengt	met		zijn	eigen	auto	gemiddeld	2x	per	week	de	maaltijden	rond	voor	Tafeltje	
Dekje,	vanaf	de	locatie		De	Raatstede.		Dit	doet	hij	al	jaren		met	veel	plezier	.	
	
Ook	helpt	hij		mee	om	de		4	a	5	routes	die	gereden	worden	door		geheel	Heerhugowaard,	zo	
goed		en	logisch	mogelijk	in	te	delen	
	
	
	
	
 
 
	
	
Met	vriendelijke	groet,		
Gery	Vermeer	
Vrijwilligerscoördinator	
	
Werkdagen:				maandag			10.00	–	16.30	uur	
																											woensdag	12.30	–	16.30	uur	
																										donderdag	08.00	–	14.30	uur	
	

	
De	Pieter	Raat	Stichting	
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1703	DX	Heerhugowaard	
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