
Woordje van de pastoor bij huldiging Ad van Sleuwen 
 
Al maanden zoek ik naar een geschikt moment, waarop ook voldoende 
mensen aanwezig zouden kunnen zijn, om iemand van onze parochie in het 
zonnetje te zetten. Vandaag is het moment aangebroken dat ik iemand naar 
voren wil roepen. Hij werkt achter de schermen maar speelt wel een sleutelrol 
in de liturgische vieringen. Mag ik naar voren roepen onze organist Ad van 
Sleuwen, samen met Fien.  
 
Beste Ad, 
Ik spreek namens onze parochie als ik zeg dat we heel blij en trots zijn jou als 
organist in ons midden te hebben. Ruim 50 jaar ben je actief als organist in 
de Petruskerk van Hilvarenbeek. Mede dankzij jou zijn de twee van 
Hirtumorgels in Diessen en Hilvarenbeek in goede staat en mogen wij 
genieten van prachtige orgelstukken en mooie liturgische gezangen. Elke H. 
Mis bereid jij zorgvuldig voor met orgelmuziek die past bij de liturgie van die 
zondag. Dankzij jouw inzet en creativiteit zijn er vele Missen en liederen 
gecomponeerd die wij mogen zingen en waar wij allen intens van genieten.  
Wat ik ook geweldig vind om te vermelden is jouw inzet voor de 
marktconcerten in juli en augustus hier in de kerk, en voor andere concerten 
doorheen het jaar. De afgelopen maanden is er elke donderdag veel 
belangstelling geweest voor deze heel gevarieerde orgelconcerten. 
 
Voor je enthousiasme en je inzet voor de St.-Norbertusparochie willen we jou 
heel hartelijk danken met een speciaal cadeau. Uit betrouwbare bron heb ik 
vernomen dat jij in 2010 al koninklijk onderscheiden bent door burgemeester 
Driek van de Vondevoort van Bergeijk. Een andere onderscheiding die op jou 
naam staat, is de vergulde medaille van de Franse Societé Academique Arts-
Sciences-Lettres in 2018. En vandaag komt er een derde onderscheiding bij, 
van de kerk. Ik mag u de onderscheiding overhandigen Pro Ecclesia et 
Pontifice van Paus Franciscus, met een felicitatiebrief van Mgr. De Korte, 
onze bisschop. 
Heel hartelijk dank voor alles wat je voor onze parochie gedaan hebt, en ik 
spreek de wens uit dat je nog vele jaren in goede gezondheid mag spelen op 
het Van Hirtumorgel in deze kerk.  
 
 
 
 
 
 
 


