
Bonpapa Ger Gal

Met spijt in ons hart hebben we op 1 mei moeten afscheid nemen van één
van onze langst HZZ gediende.

Men heeft me gevraagd om persoonlijke belevenissen met den bonpapa
neer te pennen, maar zoals velen onder ons weten is wat Ger Gal was en
wat hij allemaal ondernam heel moeilijk in een korte tekst te bevatten.

Ons gezin heeft Ger en Diny leren kennen vele jaren geleden in het begin
van onze HZZ-verzamelwoede; zo’n 23 jaren terug.
Hij heeft ons wegwijs gemaakt in het apenwereldje en me ook geleerd hoe
ik het best mijn verzameling kan catalogeren via een zelfgemaakte opmeet
en code systeem.

Door de vele gesprekken en bezoekjes aan elkaar kwamen 
we 12 jaar geleden met de vraag naar Ger en Diny om den 
bonpa en bonma van onze zoon te komen. Daarop werd er 
volmondig ja op geantwoord. Sindsdien werden we door de 
hele nu heel uitgebreide Gal-clan aanvaard als een van de 
familie.
In de jaren die volgden hebben we vele bijeenkomsten 
samen meegemaakt alsook vele familiefeesten aan beiden 
kanten. Toen wij voor de derde keer met elkaar gingen 
trouwen had hij zelf de priester van zijn kerk de opdracht 
gegeven om de teksten voor de dienst te schrijven.

Ger was een manusje van alles. Toen we met het idee liepen om op onze koer een terras aan te leggen 
begon hij direct zonder te wachten alles op te meten en een uitgebreid plan op te tekenen. Deze 
plannen zijn niet uitgevoerd want we hebben er nu een HZZ-pleintje van gemaakt.

Tijdens de bijeenkomsten was Ger de man van de verkoop. Hij had
zelf een heel systeem uitgedokterd om het verloop ervan eerlijk te
laten gebeuren.
Doordat zijn overlijden voor iedereen onverwacht was en dat de
familie niet zo HZZ-achtig aangelegd is is dit systeem verloren
gegaan bij het vrij maken van zijn woning.
Als aandenken aan onze bonpa en vriend heb ik mij kandidaat
gesteld om een nieuwe verkoopdoos te fabriceren. Ik heb Ger zijn
doos genoeg mogen vasthouden om te weten hoe het in elkaar zit.
Hopelijk vind hij het oké.

Sofie van Geel
Poperinge (België)

Afbeeldingen:
1 Pasfoto Ger Gal (hing op 1 mei ook boven de kist)
2 Ger Gal aan tafel (met de verkoopdoos?)
3 Ger Gal als bonpa met Berre (zoon van Eric en Sofie)


