
 

Op zondag 10 juli 2016 zag de organist van het Gemengd Koor Gaasperdam, Simon 

Blijleven, tot zijn verbazing dat er familie/gezinsleden in de kerk verschenen. Het waarom 

werd hem pas aan het eind van de viering duidelijk: hij werd naar voren gevraagd om de 

Zilveren Graankorrel van onze parochie in ontvangst te nemen. Een speld en een oorkonde, 

die op onregelmatige tijden aan iemand wordt uitgereikt wegens bijzondere verdiensten 

voor onze parochie. In dit geval voor het feit dat hij al 25 jaar klaar staat als muzikale 

begeleider van het koor. Het uitreiken van de speld ging vergezeld van een toespraak door 

de bestuursleden Saskia Kloppenburg en Chris Vonk, een prachtig bloemstuk, gemaakt door 

Wim Hilderink en de genoemde oorkonde. Bij dezelfde gelegenheid werd Nico Brugge in het 

zonnetje gezet. Hij was wel even verbaasd toen hij naar voren geroepen werd: moest hij nog 

iets spelen op zijn dwarsfluit? Maar nee, hij kreeg de Paaskaars van vorig jaar mee naar huis, 

een jaarlijks terugkerende traditie, en ook voor hem was er een prachtig bloemstuk. Dit alles 

om hem te bedanken voor zijn jarenlange inzet als penningmeester van de beheerscommissie 

van De Drie Stromen.   

 

Vervolgens had de Graankeuken gezorgd voor heerlijke gebakjes en hapjes, zodat er na de 

viering voor de feestvarkens, hun familie en alle kerkgangers nog een gezellig samenzijn 

ontstond. Tijdens deze informele receptie werd Simon door zijn koor verrast met het zingen 

van een speciaal voor de gelegenheid ingestudeerd lied. Van de koorleden kreeg hij uit 

handen van penningmeester Alicia Malkiewicz een toepasselijk beeldje en Melindez Geurts 

had voor een fotocollage over de afgelopen jaren gezorgd. Alles was pico bello 

georganiseerd, en met name Wim (voor de twee mooie en toepasselijke bloemstukken) en 

Daniëlle (voor de lekkere gebakjes, de soep en de hapjes) verdienen hier nog wel een 

bedankje.  

 


