ONZE INTERIEURVERZORGSTERS
Een gast die onze kerk binnenkomt, verwondert zich over de schoonheid van het interieur. Afgelopen
zaterdag zong een koor uit Kampen bij ons in de kerk een huwelijksmis. De organist, die nog nooit
eerder bij ons in de kerk was geweest, vond het een zeer mooie kerk en was blij dat de
“beeldenstorm” van de jaren zestig aan onze kerk was voorbij gegaan. Hij vond verder dat alles er zo
schoon en blinkend uitzag. Dat vinden wij in onze parochie ook. Achter de schermen zijn dames
voortdurend bezig om onze kerk schoon en het koperwerk blinkend te houden. In het boek der
Spreuken lezen we: “ Haal de onzuiverheden uit het zilver en de edelsmid maakt het tot een stralend
schoon stuk” (25:4). Dit is precies wat ze doen. Het is geen gemakkelijk werk en het kost veel tijd. Als
je op een dag dat de dames bezig zijn de kerk betreedt, dan zie je een van de dames op haar knieën
voor een grote koperen kandelaar zitten. De kandelaar staat op een paar oude doeken met daarop
koperpoets. Het blinkend maken van de kandelaars vraagt veel energie. Want we hebben veel
kandelaars in onze kerk en andere stukken die regelmatig schoon gemaakt en opgepoetst moeten
worden tot een “stralend schoon stuk”. Ook het stof wordt regelmatig verwijderd. Het schoonmaken
gebeurt niet alleen in de kerk, maar ook in de pastorie (parochiehuis). Het gebeurt allemaal achter de
schermen door mensen die zich niet op de voorgrond plaatsen maar hun werk doen uit liefde voor
onze kerk. Elke zondag kunnen we het resultaat dat uit hun handen komt zien. Wij zijn trots dat deze
mensen dit voor onze parochie overhebben en we zijn er dankbaar voor.
“Al deze mensen vertrouwen op hun handen
en in zijn werk heeft ieder zijn wijsheid.
Zonder hen kun je in geen enkele stad wonen
en komen er gasten noch reizigers.
Zij houden de goederen van deze wereld in stand
en hun enige behoefte is hun ambacht te beoefenen”.
(Jezus Sirach, 38: 31, 34)
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