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Het is jammer dat er deze keer een paar vervelende mededelingen 
zijn. DCBO verkeert momenteel in zwaar weer. De laatste maanden 
ging en gaat het met de gezondheid van een aantal leden niet zo 
goed. Jacqueline Burghouwt is een hele poos in de lappenmand 
geweest maar is gelukkig weer beter en heeft eind februari de draad 
weer opgepakt. Twee andere koorleden moesten allebei een 
behoorlijke operatie ondergaan en onderzoek moet nog uitwijzen of 
deze operaties de kwaal weg hebben kunnen nemen. We 
zullen voor allebei duimen en wensen hen natuurlijk van 
harte een spoedig herstel toe. Zij zullen het zingen zeker 
missen en wij, alle andere koorleden, missen hen. We 
hopen dus dat ze allebei heel snel zover opgeknapt zullen zijn dat ze 
weer met hart en ziel mee kunnen zingen. Dit bloemetje is om hen op 
te fleuren. 
 
Op 1 maart kwam de trieste mededeling dat Joop de Roodt, 
echtgenoot van Eef, na een kort ziekbed was overleden. Joop 
betekende enorm veel voor DCBO. Altijd was hij voor ons in de 
weer met allerlei hand- en spandiensten. Bij de altijd goed 
gehumeurde Joop was het woord “nee” taboe. Op Joop kon je 
rekenen!! Joop bracht altijd gezelligheid en we hebben met elkaar 
heel veel plezier gemaakt. Joop hoefde, en wilde, nooit iets voor 
zichzelf, alles was altijd voor anderen, als wij het maar goed hadden 
dan was hij gelukkig. Wij gaan hem, samen met Eef, enorm missen 
en omdat hij op zijn begrafenis geen toespraken wilde heeft DCBO 
Joop herdacht en Eef sterkte gewenst door middel van een gedicht. 
Een aantal koorleden en ook sommige partners hebben gevraagd om 
dit gedicht in het parochieblad te plaatsen. Met toestemming van Eef, 
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en omdat wij allemaal vinden dat hij het verdient herdacht te worden, 
kunt u het gedicht hier lezen. 
 
Wat er gebeurde, 
niemand zag het aankomen. 
Het had niet mogen gebeuren, 
en toch hebben ze hem meegenomen. 
Ook al ging het de laatste tijd niet goed, 
het had niet gemoeten, niet met deze spoed. 
Een lege plek, een groot gemis, 
een fijne herinnering is al wat er nog is. 
Joop, waar ben je nu, vragen wij ons af, 
we voelen nog de genegenheid die jij ons 
gaf. 
Jou te kennen vonden we  zo  fijn, 
je los te laten,  dat  doet pijn. 
We zullen je missen in dit leven, 
en zullen altijd om je blijven geven. 
Eef, een dierbare verliezen maakt je kapot,      
jij hebt het niet verdiend dit lot. 
Maar weet dat er altijd mensen zijn die je steunen, 
en ook op ons kun je blijven leunen. 
Je familie en vrienden zullen  hier  voor  jou zijn, 
Joop is nu in de hemel, hopelijk heeft  hij  het  daar fijn… 
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Volgende maand zal ik het verhaal over St. Cecilia afronden. 
 
Klein intermezzo 
Geluk zit niet in grote dingen, minder nog in geld. Maar geluk wat 
in gezondheid zit, dat is geluk wat telt!! 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  
 


