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Deze keer vind ik het best moeilijk om een stukje te schrijven in het 
parochieblad omdat voor het koor de eerste weken van november 
voor het grootste deel in het teken hebben gestaan van de ziekte en 
het overlijden van ons koorlid Nel van Gruijthuijsen. In oktober ging 
het steeds slechter met haar en op zaterdag 6 november bereikte ons 
het droeve bericht dat Nel was overleden. Nel betekende heel veel 
voor ons, niet alleen als altzangeres maar ook als een heel gezellig en 
vrolijk koorlid die ook nog eens lid was van de activiteitencommissie 
en daar, samen met haar man Anton, haar steentje heeft bijgedragen. 
Aan de vraag of wij op donderdag 11 november bij haar 
uitvaartdienst wilden zingen hebben wij natuurlijk gehoor gegeven. 
Bijna alle koorleden waren in de gelegenheid om haar deze laatste 
eer te bewijzen. Het is een hele mooie dienst geworden die door 
Marianne Schouten geweldig werd voorgegaan en waarbij wij heel 
erg ons best hebben gedaan om voor Nel en Anton mooi en vanuit 
ons hart te zingen, ook al speelden op sommige momenten de 
emoties ons parten, en Lex heeft tijdens de intermezzo’s prachtig 
orgel gespeeld. 
 
                          Wij zullen Nel heel erg gaan missen.  

  
 
Na deze trieste gebeurtenis heeft DCBO de draad weer opgepakt. 
Door omstandigheden konden wij in de maand november niet zingen 
tijdens de eucharistievieringen. Dit gaf ons wel de mogelijkheid om 
extra te studeren op het kerstrepertoire. Zoals gebruikelijk zingen wij 
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op eerste kerstdag en we gaan ons best doen om daar weer iets moois 
van te maken.  
Als er dames zijn die ook mee willen maken hoe fijn het is om 
tijdens de mis bij DCBO in het koor te zingen, komt u dan op de 
donderdagavonden naar de repetities. Deze zijn van kwart voor acht 
tot kwart voor tien. Het is altijd heel gezellig en in het half uurtje 
pauze is de koffie of thee gratis. Na de repetities kunt u nog gezellig 
napraten in de serre. Daar kunt u voor een gering bedrag een drankje 
en hapje kopen. U bent van harte welkom.  

                                              
 
Rest mij nog om u namens DCBO een mooie decembermaand te 
wensen. 
 
Klein intermezzo 
Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. 
 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


