Aloude St. Sebastiaansgilde
Van Herentals

Waarde Gildebroeder's en Zusters,
Er zijn dagen in liet leven die een onuitwisbaar merkteken plaatsen in ons geheugen» Zo weet
iedereen van ons nog wat er zoal gebeurde de dag van onze Plechtige Komnunie , onze
huwelijksdag, de dag dat wij de eed van trouw aan de gilde hebben afgelegd, enz.
In de herfst van ons leven komt men ook zulke dagen tegen doch, deze zijn meestal gespeend met
een waas van droefheid om het verlies van een duurbaar familielid , een in-goede vriend of een
tikkeltje heimwee om al datgene dat nu definitief voorbij is.
Zo een dag is op 18 februari 1977, gelukkig was het geen schrikkeljaar, een van onze trouwe
gildebroeders te beurt gevallen, namelijk Jos Gepts, die van -1 maart van een welverdiende rust
mag genieten. De overgang van het aktieve beroepsleven naar het non- aktieve, stelt voor de
meeste mensen problemen die slechts met moeite worden overbrugd.
Wanneer ik echter, Waarde Gildebroeder Jos, al uw titels en functies in het Herentalse Kulturele
leven overloop, kan ik moeilijk de woorden " van een welverdiende rust gaan genieten " bij treden.
Alleen mag men, mijn inziens, spreken van een verschuiving van uw werkzaamheden naar een
ander plan.
In uw eervolle 40-jarige beroepsbedrijvigheid als postbode zijt uitdrager geweest van prettige en
droeve tijdingen. Van nu af, kunt gij U te volle geven aan het uitdragen van de rijke schat aan
kulturele waarden die U bezit.
Het Herentalse gemeenschapsleven bezit in U een onschatbare pion waarvan niet alléén de Kon.
Harmonie, de Heemkundige Kring, het V.V.V., de Studiekring voor Herentalse postagenten, maar
ook onze Aloude Sint Sebastiaansgilde dankbaar gebruik willen van maken.
U bent toch sedert 1963 een trouwe gildebroeder van onze gilde. Steeds was U paraat om met uw
dwarsfluit uw steentje bij te dragen om de eer van de gilde in het binnen of buitenland te verdedigen.
Wij, gildeleden, stellen U bijlange niet op rust, integendeel de raad wil U méér in de werking van
onze gilde betrekken.

Sedert jaren beschikt de gilde niet meer over een " Knaap”.
Zijn specifieke taak bestaat er in het bindteken te zijn tussen de raad en de gildeleden door het
uitdragen van goede en soms droeve gi1detijdingen.
In de vergadering van 1 februari 1977 heeft de raad besloten U uit te nodigen om dit ambt van
Gildeknaap te.aanvaarden. Alhoewel deze titel, in overeenstemming met de gildelijke tradities en
geplogenheden, U geen zitting geeft in de raad, is het niet te min een belangrijke ere-funktie die
slechts wordt toevertrouwd aan een uiterst verdienstelijk en betrouwbare gildebroeder.
In naam van de raad vraag ik dan ook, mijn beste gildebroeder Jos om deze ere-titel te willen
aanvaarden en zo uw steun te willen verlenen bij de verdere goede werking van onze gilde.
Als kleine blijk van erkentelijkheid voor de reeds bewezen diensten en uw kunstminnende hart
kennende, bied ik U dit klein geschenkje aan dat kan beschouwd worden als een aanvulling van
uw rijk archief.
Beste gildebroeder Jos, in naam van de raad en al uw gildebroeders en vooral zusters wens ik U
van harte proficiat bij uw op rust- stelling en nog vele zonnige dagen bij uw gildebroeders en
zusters.

De Hoofdman,

A.Lefebure
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