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Lieve leden van onze Beekse Cantorij,
Net als vorig jaar september zal ik het ook nu na de mis en het prachtige naspel
kort houden.
Toen maakte ik al melding van de prachtige nieuwe mis In Coronae Tempore en
een voorlopig uitstel tot november 2020 en misschien tot september 2021. Wie
had toen kunnen denken dat we vandaag, net op het nippertje, de jubileummis
eindelijk konden uitvoeren en dan nog zonder receptie of feest ons samenzijn
moeten beëindigen. Over de nabije toekomst maken we snel nadere afspraken.
Vorig jaar mocht volgens ons echter één zaak niet worden uitgesteld. Dat was
het feliciteren van onze twee gouden jubilarissen, Maria van den Brûle en Ad
van Sleuwen. Net als toen had ik dat ook nu weer liever tijdens ons feest
gedaan.
Jet Smeijers
Ook vandaag is er een gouden jubilaris aanwezig en zij is dus bijna lid vanaf het
eerste moment van onze Beeks Cantorij. Het is Jet Smeijers en zij heeft al die
jaren met heel veel enthousiasme gezongen bij onze sopranen. Ook al staat ze
vooraan, toch staat Jet niet graag op de voorgrond. We kunnen al een halve
eeuw op haar trouwe inbreng rekenen. Altijd een basis om als koor op verder te
bouwen. Bijna alle repetities of zondagse vieringen in onze gemengde
samenstelling is zij aanwezig. De laatste jaren wordt het door lichamelijke
ongemakken lastiger de repetities en zondagse diensten te blijven bezoeken.
Bijzonder fijn dat je er alles aan hebt gedaan om je rol bij onze Cantorij te blijven
invullen. Graag overhandigen we Jet namens ons allen vandaag een bloemetje
en een bijpassend cadeau om dit Gouden moment te vieren.
Naast Jet zijn er 2 jubilarissen die 40 jaar lid zijn van onze Cantorij en ook dat is
natuurlijk iets om even nadrukkelijk bij stil te staan.
Mia Peters
Mia Peters kwam in 1981 ons koor versterken en we zijn vooral blij dat ze na
een erg moeilijke periode weer in staat is met ons bij de sopranen mee te zingen
en te repeteren. Volgens mij krijg je er telkens weer energie van en dat is
geweldig om te zien. Je was ook vele jaren lid van ons bestuur en daarnaast
natuurlijk al vele jaren een trouw lid van de vouwploeg. Eén ding hoop ik wel,
dat je ons op het gebied van gezondheid niet weer laat schrikken. Blijf zo gezond

mogelijk, dan kunnen wij blijven genieten van jouw inbreng tijdens de repetities
en de vieringen. Natuurlijk willen we ook Mia dank zeggen voor haar bijdrage
aan onze Cantorij in de afgelopen 40 jaar middels een bloemetje en een
bijpassend cadeau.
Toos van den Broek
Tenslotte Toos van den Broek. Samen met de andere alten leg jij mede de basis
onder onze vrouwenstemmen en daarmee onder het hele koor. Vorig jaar sprak
ik over onze Cantorij als een diamant. Toos, Jij bent toch voor een flink deel
verantwoordelijk voor het schitteren van onze diamant. Jij let op facetten die
wel wat extra glans kunnen gebruiken en bezorgt daarmee onze Cantorij meer
uitstraling. Geweldig is ook je inbreng om andere leden iedere repetitie of
zondagse viering op te halen en na afloop thuis te brengen. Je olijke blik aan de
overkant zou ik niet willen missen natuurlijk. Je straalt altijd uit dat je het
geweldig vindt om samen te kunnen zingen. Natuurlijk willen we ook Toos
dankzeggen voor haar bijdrage aan onze Cantorij in de afgelopen 40 jaar middels
een bloemetje en een bijpassend cadeau.

