
 

     Weekbrief Maartenskoerier 24 nov. – 1 dec.  2019 
NIEUWS UIT ONZE EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Trouwe koorleden Mieke van Lijden,  Wim Verheul en Bep Huiden onderscheiden voor 

hun grote verdiensten voor ons koor en onze kerk. Mieke van Lijden kreeg haar zilveren 

onderscheiding van de Gregoriusvereniging voor 25 jaar trouw, muzikaliteit en 

betrokkenheid. Ze verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Zeist. Daar zochten Henk Kemp, 

Monique Fijen en An Kolfschoten haar op en verrasten haar met de onderscheiding. Wim 

Verheul en Bep Huiden werden door Henk Kemp toegesproken op het Ceciliafeest afgelopen 

vrijdag. Voor hen was er een gouden onderscheiding vanwege 40 jaar lidmaatschap. Wim en 

Bep hadden nergens op gerekend en kregen eerst een woordje en daarna de 

onderscheiding, in aanwezigheid van hun naaste familie. Namens de Maartenskerk sprak 

Jellie Klaver de jubilarissen toe en bood een boeket bloemen aan. Mieke van Lijden was ook 

nog even telefonisch aanwezig en werd door alle aanwezigen enthousiast toegezongen. Hier 

volgen de teksten die Henk Kemp uitsprak naar de jubilarissen toe. 

 

Beste Mieke,   
Al meer dan 25 jaar ben je een trouw en gewaardeerd lid van het koor van de 
Maartenskerk. Jij maakte -samen met jouw man Jan- deel uit van het eerste kerkkoor dat 
onder leiding stond van Jim Berben, een leerling van de kerkmuziekschool in Utrecht.                                                                                                                                               
Als ik goed geïnformeerd ben heeft dit koor maar een paar jaar bestaan.                                    
Toen Jim zijn diploma haalde vertrok hij en was het einde koor.                                            
Om toch enige kerkmuziek te hebben, draaide de heer Urlus een van zijn elpees tijdens de 
mis totdat frater Gerulphus de Boer in 1979 het Maartenskoor onder zijn hoede nam.                                                                               
Met de komst van Ben Hak kwam je met jouw man Jan weer bij het Maartenskoor.              
Je hebt veel meegemaakt in jouw leven. Maar het zingen is je daarbij steeds een vreugde 
en troost geweest.                                                                                                                                
Het is mooi te zien hoe je nog steeds vol overgave en met plezier de altpartij zingt. Zingen 
is altijd een passie van je geweest, het is je lust en je leven. 
Samen met het koor heb je -evenals gelovige mensen door de eeuwen heen- de lofzang in 
onze kerk gaande gehouden, hiermee gehoor gevend aan de oproep uit psalm 150: Alles 
wat adem heeft love de Heer. 
Heel veel dank daarvoor namens de hele geloofsgemeenschap van Sint-Maarten.                
Ik hoop dat je voorspoedig herstelt en dat het je gegeven is nog jaren met plezier en 
toewijding te kunnen zingen op het Maartenskoor. Indien dit onverhoopt niet meer mogelijk 
zal zijn, dan hoop ik van harte dat je met veel genoegen terug zult denken aan jouw 
zangersloopbaan bij het Maartenskoor. 
Als blijk van waardering en uit dankbaarheid voor jouw inzet en trouw die je jaren 
achtereen hebt getoond om de vieringen in de Maartenskerk vocaal op te luisteren, krijg je 
nu de eremedaille in zilver en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt. 
Mieke van harte proficiat.                                
 
Beste koorleden,   
Vanaf deze plaats heet ik u allen van harte welkom op het Ceciliafeest.                                 
Ook een bijzonder woord van welkom voor de familieleden en bekenden van een aantal 
koorleden. Een speciaal woord van welkom voor Jellie, als afgevaardigde van  
pastoraatsgroep en locatieraad. Fijn dat je hier vanavond aanwezig bent.                                                                                



Op de feestdag van St. Cecilia -patrones van de muziek en kerkkoren- is het een mooie 
gelegenheid om koorleden in het zonnetje te zetten. En daar is een goede reden voor. 
U bent allen uitgenodigd om samen met ons aanwezig te kunnen zijn bij de uitreiking van 
een kerkelijke onderscheiding aan twee koorleden: Bep Huiden en Wim Verheul.    
Wim, je was al vroeg muzikaal actief. Je zong tijdens de lagere-school-periode bij het koor 
van de Pauluskerk in Utrecht. Al meer dan 40 jaar ben je een zeer gewaardeerd lid van 
ons koor. Je bent een gedreven zanger en je bezit een stem waar je op kunt bouwen. 
Kortom je bent een steunpilaar van ons koor. Je hebt in Latijnse vieringen vaak 
voorgezongen en in de Advent het Rorate caeli en in de Vastentijd het Attende Domine 
voorgezongen. Als de dirigent verhinderd was, nam je de honneurs waar en stond je voor 
het koor. Daarnaast was je jarenlang coördinator van het koor voordat de koorcommissie 
in het leven werd geroepen. Dit alles tekent jouw betrokkenheid en inzet voor het koor. 
Bijzonder is dat jouw dochter Monique ook jarenlang gezongen heeft in het kerkkoor. 
Vanwege haar mooie stem mocht zij soms solo zingen. Die mooie stem heeft zij zeker niet 
van een vreemde. 
Bep, al 40 jaar ben je een heel trouw koorlid, dat bijna nooit verzuimt. Veertig jaar zingen 
is toch een prachtige prestatie. Met recht beschouwen we het als een mijlpaal en is het 
een reden om dankbaar te zijn. Woorden krijgen een diepere betekenis als ze gezongen 
worden. Spreken is zilver, zingen is goud. Bovendien schept zingen verbondenheid met 
elkaar.    Maar natuurlijk zing je omdat je het gewoon graag doet.                                                                                                                                                    
Wat ik me nog goed herinner is het kooruitje in 2013 bij jouw broer in Cothen, dat je samen 
met Ben Hak hebt georganiseerd. Daar werden we in groepjes uitgedaagd om met elkaar 
te wedijveren in de fruitspelen om de gouden appel.                                                                          
De activiteiten bestonden onder andere uit: boomstamzagen, de fruitspiraal, fruitmemory, 
trekker behendigheid en kruisboogschieten. Dit was het meest arbeidsintensieve 
kooruitstapje wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Naast je inzet voor het koor ben je 
ook jarenlang actief geweest in de schoonmaakploeg van onze kerk. 
Beste jubilarissen,                                                                                                                  
Samen met het koor hebben jullie -evenals gelovige mensen door de eeuwen heen- de 
lofzang in onze kerk gaande gehouden, hiermee gehoor gevend aan de oproep uit psalm 
150:  Alles wat adem heeft love de Heer. 
 
Heel veel dank daarvoor namens de hele geloofsgemeenschap van Sint Maarten.                                          
Ik hoop dat het jullie gegeven is nog jaren met plezier en toewijding te kunnen zingen op 
het Maartenskoor.   
Als blijk van waardering en uit dankbaarheid voor jullie inzet en trouw die jullie jaren 
achtereen hebben getoond om de vieringen in de Sint Maartenskerk vocaal op te luisteren, 
krijgen jullie nu de eremedaille in goud en de bijbehorende oorkonde uitgereikt.  
Bep en Wim van harte proficiat. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Zondag 1 december 10.30 uur:                           Zondag 8 december 09.30 uur: 
Familieviering                                                       Eucharistieviering 
Martine Sloezarwij                                                Pastoor Joachim Skiba 
Familiekoor                                                           Samenzang 
Collectie Bisschoppelijke Vastenactie 
 
Misintenties zondag 1 december: heer Huib Mekel; ouders Kees en Lucy Thijs;  
heer Ben Woorts; mevrouw Connie Zuk - van der Laan 

 

De Weekbrief wordt samengesteld door Leo Fijen. Info naar moniquefijen@hotmail.com  

mailto:moniquefijen@hotmail.com

