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**Nieuwsbrief ter nagedachtenis aan Gerard Barten** 

 
Voorwoord van de voorzitter 
Vrijdag 26 februari jl. ontvingen we het trieste bericht dat onze erevoorzitter Gerard Barten is 

overleden in de leeftijd van 89 jaar. Vandaag, donderdag 4 maart, hebben wij eervol afscheid 

genomen van Gerard.  

 

We hebben als vereniging de afgelopen dagen op verschillende manieren een blijk van medeleven 

getoond aan de familie Barten. We hebben gezocht naar wat mogelijk was binnen de huidige 

coronamaatregelen.  

 

De muziekfragmenten tijdens de afscheidsdienst symboliseerden Gerard’s liefde voor muziek en 

Servaes. Na de dienst was de lange erehaag tijdens de tocht van de rouwstoet van de kerk naar de 

Calvarieberg op de begraafplaats zeer speciaal; mooi dat we met zo velen waren. Onder 

begeleiding van ons vaandel en de stille trom hebben wij Gerard zo een laatste groet gegeven. Bij 

de Calvarieberg heeft Arian Deckers op prachtige wijze namens ons allen muzikaal afscheid 

genomen van Gerard door The Last Post ten gehore te brengen. Ondanks de koude dag, straalde 

onze vereniging daarmee veel warmte uit. We mogen trots zijn op onze mooie club. Ik denk dat 

Gerard ook enorm trots zal zijn geweest!  

 

Jullie zien in deze Servaesnieuws een weergave van het door mij tijdens de afscheidsdienst 

uitgesproken In Memoriam hieronder. In overleg met de familie zullen wij het In Memoriam ook in 

De Mooi Bernhezer Krant laten plaatsen als een eervolle gedachtenis aan erevoorzitter.  

 

Na de uitvaartdienst hebben we een gedachtenisprentje ontvangen. Deze zullen we een mooi 

plekje geven in De Muziekfabriek. Maar aangezien we naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog 

niet in De Muziekfabriek kunnen repeteren, vinden jullie een kopie hiervan in deze Servaesnieuws.  

 

Ik wil iedereen langs deze weg nogmaals bedanken voor de extra inzet tijdens (de voorbereidingen 

voor) de afscheidsviering van Gerard Barten. Dank jullie wel.  

 

Met muzikale groet, 

Mandy Verhoeven 

Voorzitter Muziekvereniging Servaes 
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Gerard Barten 
* Dinther, 13 juli 1931 

† Heeswijk-Dinther, 26 februari 2021 

 

In Memoriam… Gerard Barten  

 
Gerard was een echte muziekliefhebber pur sang en een echt verenigingsmens. Een grote – en 

misschien wel onze grootste – fan van Servaes. Hij genoot zichtbaar van iedere repetitie en ieder 

concert of activiteit; groot en klein. Van 1960 tot 1994 was hij de voorzitter van onze vereniging na 

de voorzittershamer te hebben overgenomen van zijn vader Mies. Al geruime tijd draagt Gerard 

de zeer verdienstelijke en bijzondere titel van ere voorzitter binnen onze vereniging. Zelf heeft hij 

echter nooit een instrument bespeelt.  

 

Gerard was een bijzondere man met een gouden hart voor de vereniging. Hij gaf vaak gewenst, 

soms ook ongewenst, maar zeker altijd op zijn goedlachse manier zijn mening over het reilen en 

zeilen van onze vereniging. En wat was het lastig toen zijn “harmonie uit Dinther” een nieuw 

thuishonk had gevonden in Heeswijk! Gelukkig was Gerard al snel met ons gesetteld in de 

Muziekfabriek en was hij er regelmatig te vinden voor een borrel op één van de repetitieavonden.   
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En hoe vastberaden was Gerard ieder jaar weer rondom de donateursactie! Hij ging op pad met 

zijn fiets en boekske in het buitengebied van Dinther om te collecteren. En owee, als de mensen 

minder gaven dan vorig jaar dan kwam zijn boekske tevoorschijn en zei hij vorig jaar gaf je toch 

echt meer. Soms met een leugentje om bestwil kwam er dan achteraan, maar het werkte altijd.  

Geen wonder dat Gerard dan ook vaak degene was die het meeste geld ophaalde voor de 

vereniging. Gerard heeft ook wat oud ijzer gesjouwd voor de vereniging; dit alles om er weer 

nieuwe instrumenten van te kunnen kopen. Vol trots kwam hij vertellen hoeveel het oud ijzer 

weer had opgeleverd. En naast dit alles was hij ook tot voor kort Voorzitter van de vrienden van 

Servaes.  

 

Kenmerkend voor Gerard was ook het praatje tijdens de ALV; hij wachtte tot de rondvraag en zei 

dan op het laatst ik heb nog even een paar dingen maar ik zal het kort houden dat beloof ik. Om 

vervolgens toch een geruime tijd aan het woord te zijn, hij had het liefst toch nog een soort van 

het laatste goedbedoelde woord. Vaak  kwam hier zijn pleidooi voor het belang van een goede 

jeugdopleiding. Dan kwam de oude schoolmeester weer even in hem naar boven. Maar ook 

schroomde Gerard niet om oude tradities terug op onze agenda te krijgen; Wordt het niet weer 

eens tijd voor een muzikale wandeling door het dorp? Hij probeerde dit met grote regelmaat want 

“zijn” harmonie moest in Dinther wel voldoende gezien en gehoord worden.  

 

Afgelopen zomer hebben wij Gerard mogen huldigen vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap bij 

Servaes; een zeer bijzondere mijlpaal! Met de kennis van nu blijkt de feestelijke serenade op het 

Plein 1969 een extra memorabel en dierbaar moment om op terug te kijken. Wij als vereniging 

vinden het verschrikkelijk dat wij Gerard niet een afscheid kunnen geven waar hij zo op had 

gehoopt met een muzikale begeleiding door zijn harmonie.  

 

Een geliefd man, met een heel groot Servaes hart is er niet meer. Wij gaan onze muziekvriend 

missen. Gerard bedankt voor alles! Wij zullen jou zeker niet vergeten…… 

 

Mandy Verhoeven, 

Voorzitter Muziekvereniging Servaes 

4 maart 2021 

 

 

Advertentie Brabants Dagblad 
Afgelopen dinsdag hebben wij een 

rouwadvertentie laten publiceren in het Brabants 

Dagblad. Omdat niet iedereen deze krant kan 

inzien, hierbij een weergave van de advertentie.  

 

 

 



4 
 

Gedachtenisprentje Gerard Barten 

 

 
Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact  
op met Myrtille Verhagen-Timmers: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  

mailto:secretaris@muziekverenigingservaes.nl

