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Nieuws Februari 2011 

 
Laat ik beginnen om u allen, namens DCBO, een gezegend, goed, 
gezellig en vooral gezond Nieuwjaar te wensen, dus….. 

 
Kerstmis ligt alweer een aantal 
weken achter ons maar we kijken er 
met een goed gevoel op terug. Op 
eerste kerstdag was het in de kerk, 
mede door de slechte 
weersomstandigheden, niet zo druk 
als voorgaande jaren maar de sfeer 

was er niet minder om. DCBO heeft, naast bekende en minder 
bekende kerstliedjes, een deel van de nieuw ingestudeerde mis van 
Gretchaninov gezongen. Het was een hele uitdaging om dit met 
kerstmis voor de eerste keer ten gehore te brengen en het is voor alle 
leden fijn te bemerken dat het allemaal goed is gegaan. Al met al was 
het een mooie en intieme kerstviering. Op zaterdagmiddag 18 
december heeft het koor, tijdens de kerstmarkt in Simeon en Anna, 
een aantal kerstliedjes gezongen. Dit was eigenlijk bedoeld om ons 
erelid Clasien Broekhuizen te verrassen maar jammer genoeg was zij 
ziek en heeft het optreden dus niet mee kunnen maken. Zij vond dit 
natuurlijk heel jammer. Gelukkig kon zij wel op eerste kerstdag de 
mis bijwonen in de Kruisvindingkerk.  
Wat het lief en leed van DCBO betreft was 2010 een bewogen jaar 
waarin wij van twee dierbaren afscheid hebben moeten nemen. 
In december moest ons koorlid Betty van Kol, geheel onverwachts, 
een hartoperatie ondergaan waarvan zij op dit moment gelukkig heel 
goed herstellende is. Het hele jaar door hebben een aantal leden te 
kampen gehad met diverse gezondheidsproblemen, maar gelukkig 
gaat het met de meesten weer goed. 
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We hopen dat we aan het einde van 2011 kunnen zeggen: dit was, in 
alle opzichten, een gezond jaar!! 
 

In februari gaan we van start om eens per jaar een themaviering te 
verzorgen. 14 Februari is het Valentijnsdag, 
een dag waarin LIEFDE een grote rol 
speelt. Zondag 13 februari is dus een goede 
gelegenheid om het thema van deze viering 
hierop te baseren. We hopen van harte dat u 
allemaal op deze datum in de gelegenheid 
bent om deze viering bij te wonen. 
Over het ontstaan van Valentijnsdag doen 
verschillende verhalen de ronde. 
Waarschijnlijk ligt de oorsprong bij Sint Valentijn. Dat was een 
Romein die werd gemarteld, maar toch weigerde om zijn 
christendom op te geven. Hij stierf op 14 februari 269 na Christus. 
Pas eeuwen later is deze dag uitgeroepen tot liefdesdag. Een ander 
verhaal zegt dat Valentijn overleefde als priester in een tempel 
gedurende de invasie van keizer Claudius. Deze keizer had Valentijn 
gevangen genomen, omdat hij hem aangevallen had. Volgens dit 
verhaal riep de Paus in 496 na Christus de 14e februari uit tot 
gedenkdag van Sint Valentijn. Hoe het ook zij, 14 februari is de dag 
van het uitwisselen van liefdeswensen geworden. St. Valentijn is de 
patroon van al deze geliefden geworden.  
 

Klein intermezzo 
Liefde… zo’n klein woordje, maar zo’n grote betekenis…..  

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


