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Zondag 26 september was het dan zover. We gingen in de Sint 
Lambertuskerk in Alphen aan de Maas zingen. We moesten al vroeg 
uit de veren omdat de mis in Alphen om 9.30 uur begon en we dus al 
om 7.30 uur vanaf de Beukendaal moesten vertrekken. De 
activiteitencommissie van DCBO is druk in de weer geweest om er 
gelijk een gezellig “dagje uit” van te maken maar omdat Nel van 
Gruijthuijsen, één van onze koorleden, ernstig ziek is geworden 
hebben we op het laatste moment besloten om de dag ingetogen te 
houden. Nel en haar man Anton hebben samen het grootste deel van 
de voorbereidingen voor deze dag voor hun rekening genomen maar 
door haar ziekte kon zij zelf niet mee. Anton is wel meegegaan om 
de reden dat veel familieleden van Nel en Anton verbonden zijn aan 
deze parochie en zij ook allemaal de eucharistieviering bij zouden 
wonen. Wij hebben tijdens deze mis, in 
een volle kerk, mooi en met veel gevoel 
vanuit ons hart gezongen omdat we 
allemaal de intentie hadden ook voor ons 
zieke koorlid te zingen. Dat we mooi 
gezongen hebben blijkt ook uit het feit dat 
we door de, nog vrij jonge, priester van de 
parochie zijn uitgenodigd om in het 
plaatsje Esch, waar zijn moeder woont, te 
komen zingen. Na de mis kregen we zelfs 
applaus. Dit was volgens de koster nog 
nooit voorgekomen in deze kerk…  Na de 
mis zijn we naar het bruine café gewandeld waar voor ons en de 
familie van Nel en Anton voor koffie, thee en broodjes was gezorgd. 
Daar hebben we nog gezellig nagepraat over deze viering. Hierna 
zijn we met een goed gevoel weer huiswaarts gekeerd.  
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De Lambertuskerk is een mooie intieme kruiskerk met een, nooit 
voltooide, onderkerk. Als u in de buurt bent is het de moeite waard er 
een kijkje te nemen.  
En dan zondag 10 oktober. Dit was 
ook weer een hele fijne viering. We 
hebben samen met het mannenkoor 
van Piet Hoeven gezongen. Het 
mannenkoor en D.C.B.O. hebben 
dit meerstemmig zingen als heel fijn 
ervaren en zijn daarom ook van plan 
om in de toekomst meerdere keren 
op deze manier een mis te 
verzorgen.  
 
 
 
 
 
Klein intermezzo 
Het is de kunst dezelfde weg te lopen en toch telkens iets anders te 
zien. 
 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


