Toespraak bij de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding aan:

Mevrouw Cornelia Johanna Maria Fondse - Sturkenboom
Geboren 7 augustus 1952 in Vreeswijk, wonende in Diever
Beste mevrouw Fondse - Sturkenboom,
We kunnen gerust stellen dat uw gehele leven in het teken staat van de zorg voor anderen.
Dat begon al vroeg. Als oudste van 12 kinderen, kwam de zorg voor uw jongere broertjes en
zusje ook op uw schouders terecht. Een hele verantwoordelijkheid.
Ook in uw werkende leven droeg u de zorg voor anderen. Ruim 30 jaar werkte u als
verpleegkundige op de verpleegafdeling en de spoedeisende hulp van het St. Joseph
Ziekenhuis in Gouda. U maakte daar veel traumatische situaties mee. U was daar een rots in
de branding. Naast het opvangen van de patiënten, het inschakelen van de juiste artsen en
de zorg voor de lichamelijke klachten, had u altijd aandacht voor het mentale welzijn van de
patiënten en hun familie. Ik heb daarvoor ontzettend veel bewondering.
In 2000 verhuisde u samen met uw man Jan naar Diever. Ik kan met recht zeggen dat u een
aanwinst bent voor onze gemeente. Tot 2013 maakte u als verpleegster deel uit van het
Zorgteam van Thuiszorg Diever. U heeft aan het bed gestaan van de vele patiënten in Diever
en omstreken. Ook naast het werk zette u zich met al uw toewijding in als vrijwilliger binnen
het Dieverse.
Met veel plezier en enthousiasme verzorgde u het interieur van de Pancratiuskerk in Diever.
U zorgde ervoor dat de kerk er voor elke kerkdienst, begrafenis of bruiloft schitterend uitzag.
De hoeveelheid werk die daarin zit, is lang niet altijd zichtbaar voor de mensen. Ik schets
daarom even een beeld: vloeren zuigen, stoelen stoffen, pantry schoonmaken, al het
houtwerk eens per jaar in de boenwas - dat zijn meer dan 200 stoelen, kerkvoogdij banken
en de preekstoel - en ga zo maar door. En dat 15 jaar lang! Dat vind ik echt geweldig!
Zowel het Drents Landschap als Villa Blauwhemel zijn ontzettend blij met uw onvermoeibare
inzet. U laat niet alleen de tuinen er piekfijn uitzien. U heeft ook altijd aandacht voor de
mensen die de tuinen bezoeken.
Al bijna 10 jaar werkt u als vrijwilliger bij de luisterlijn. U geeft aandacht aan de mensen die
behoefte hebben aan een luisterend oor of vertrouwelijk gesprek. U zet zich in als mentor
voor de nieuwe vrijwilligers in opleiding. Ook bij Welzijn Mensenwerk bent u van
onschatbare waarde. U helpt en ondersteunt veel ouderen in de gemeente Westerveld,
zodat zij mee blijven doen en mee blijven tellen.
Dit is nog maar een greep uit alles wat u voor anderen gedaan heeft en nog steeds doet. U
raakt heel veel mensen uit onze samenleving met uw warmte en aandacht. Heel veel dank
daarvoor.
Geachte mevrouw Lia Fondse-Sturkeboom, geachte aanwezigen,
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dan ga ik nu over tot de officiële handeling.
Mevrouw Cornelia Johanna Maria Fondse - Sturkenboom, het heeft Zijne Majesteit de
Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Van harte gefeliciteerd!
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