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De heer G.H.T (Geert) Verweij: Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 

Beste meneer Verweij,   

U zult zich wel afvragen waarom ik hier onaangekondigd bij u op de stoep sta. Eigenlijk had ik 

u graag, samen met uw familieleden en goede vrienden, op het gemeentehuis willen uitnodigen. 

Dat is helaas niet mogelijk i.v.m. het coronavirus. Toch wil ik graag even stilstaan bij een aantal 

bijzondere verdiensten. 

Een groot deel daarvan heeft betrekking op de kerk in Ooij. Van 1993 tot 2014 heeft u in het 

kerkbestuur gezeten van de toenmalige parochie van de H. Hubertus. Vanaf het eerste moment 

heeft u zich voor de volle 100% ingezet voor het wel en wee van de parochie. Na de fusie van 

deze parochie in 2014 ging u met dezelfde inzet bij de fusieparochie Maria ten Hemelopneming 

verder als voorzitter van de plaatselijke parochievergaderingen.  

Sinds 2 jaar heeft u ook een groep mensen bijeengebracht waarmee u samen het kerkhof piekfijn 

onderhoudt. Daarnaast leidt u mensen rond in de kerk en vertelt u hen ook over het 

oorlogsmonument. Meneer Verweij, voor de kerk verricht u ook heel veel hand -en 

spandiensten. U draagt het kruis bij begrafenissen, u steekt de kaarsen aan, u hangt de vlag uit. 

U hielp met het leeghalen van de pastorie na de fusie. U was de voorzitter van de Torengroep, 

commissielid vanaf 1985, etcetera, etcetera. Nooit wordt er door de kerk tevergeefs een beroep 

op u gedaan. 

Maar ook buiten de Ooij bent u actief. Meneer Verweij, u bent sinds 2006 lid van de 

Stevenskring. Dit is een groep vrijwilligers die zich ten doel heeft gesteld de Nijmeegse 

Stevenskerk open te houden voor publiek. Jaarlijks komen er zo’n 120.000 bezoekers. U leidt 

vele bezoekers rond in de Stevenskerk. Daarnaast levert u jaarlijks een belangrijke bijdrage aan 

het versieren van de Stevenskerk in de kersttijd. Ook bent u erg actief in de werkgroep 

Onderwijs van de Stevenskring. Het doel hiervan is jaarlijks leerlingen uit groep 8 van de 

basisscholen in het kader van de erfgoed-educatie gedurende een dagdeel kennis te laten maken 

met de belangrijkste architectonische, historische en culturele facetten van de Stevenskerk. Elk 

jaar nemen rond de 30 groepen aan deze activiteit deel.  

Meneer Verweij, naast deze verdiensten heeft u gelukkig ook nog tijd voor een hobby. Ik heb 

gehoord dat u al vanaf 1961 lid bent van het mannenkoor Sint Caecilia uit Beek dat op zondag 

de kerkdiensten verzorgde en ook zong bij de rouw- en trouwdiensten in de Bartholomeuskerk 

in Beek en in de St. Hubertuskerk in Ooij.  

Meneer Verweij, u bent coördinator van de 50+club van SVO. In het verleden hebt u ook in het 

bestuur van deze voetbalvereniging gezeten.  

Meneer Verweij, u hebt een belangrijk aandeel in de  jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei in 

de Ooij en u bent ook bij andere herdenkingsactiviteiten in de Ooij actief. Voor de 

dodenherdenking verzorgde u ook lessen op de basisschool in Ooij om de kinderen over het 



belang van deze herdenking te vertellen en ze bij de plaatselijke dodenherdenking te betrekken. 

 

Het zal inmiddels geen verrassing  voor u zijn waarom ik vandaag hier aanwezig ben. Het is 

mij een eer en een genoegen u mede te delen dat het onze Koning Willem-Alexander heeft 

behaagd om u, Gerardus Hendrikus Theodorus Verweij, te benoemen tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. Gefeliciteerd! 


