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Koninklijke Onderscheiding uitgereikt
Op woensdag 7 september 2022 heeft de heer Van Verk de Erepenning voor menslievend 
hulpbetoon in brons ontvangen. Deze Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door 
burgemeester Paans. De heer Van Verk heeft onderscheiding ontvangen voor zijn bijzondere 
inzet tijdens de schietpartij op 6 mei jl. op een Zorgboerderij in Alblasserdam.

Bijzondere inzet verdient een bijzondere onderscheiding
De heer Van Verk was op de bewuste vrijdag als client aanwezig op de Zorgboerderij. Hij heeft tijdens 
de schietpartij direct en met gevaar voor eigen leven zorg verleend aan een van zijn mede-cliënten. 
Op dat moment was niet duidelijk waar de schutter zich bevond. 

De heer Van Verk was vroeger werkzaam in het gevangeniswezen. Vanuit die achtergrond heeft hij 
snel en adequaat gehandeld. Hij deed dit met gevaar voor eigen leven. Ook heeft hij een zwaar 
gewonde mede-cliënte niet alleen gelaten in angstige momenten. Zijn hulp en inzet is extra bijzonder, 
omdat hij niet bij de hulpdiensten of op de Zorgboerderij zelf werkt.

Erepenning 
De heer Van Verk is afgelopen woensdagavond onder valse voorwendselen naar een bijeenkomst 
gelokt. Daar was een grote groep familieleden, vrienden en andere betrokkenen aanwezig. Het 
eerbetoon overweldigde hem; het werd een bijzondere avond. De aanwezigen omschreven het als 
een emotionele, maar ook zeer positieve en prettige samenkomst. 

De onderscheiding die de heer Van Verk heeft ontvangen is een Erepenning voor menslievend 
hulpbetoon. Deze Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt aan personen, die vanwege moedig en 
beleidvol optreden, met gevaar voor eigen leven, eerste hulp verlenen aan zwaargewonde 
slachtoffers. 

Noot voor de redactie: 
Het  slachtoffer waar we over spreken, wil niet met naam worden genoemd. Ook wil ze niet worden 
benaderd door de media. De naam van de heer Van Verk is met medeweten van hemzelf genoemd. 
Hij wil naar aanleiding van de uitreiking verder geen toelichting geven aan media. We hopen dat de 
media hier respectvol mee om gaat. 

De reden dat er wel een persbericht wordt verspreid is, omdat we het belangrijk vinden dat het verhaal
wordt gedeeld. Daarnaast is het bijzonder dat juist déze Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt. 
In de bijlage een foto van de uitreiking die verspreid mag worden. Met dank voor uw medewerking. 

Meer informatie : 
Christien ter Linde, gemeente Alblasserdam. Te bereiken via telefoonnummer : 06 18515523

Bijlage : op de foto de heer Van Verk nadat de Koninklijke Onderscheiding is opgespeld door 
burgemeester Paans van Alblasserdam. 
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