








Henk is getrouwd met Jolanda, heeft 3 kinderen en woont al 25 
jaar in Giessenburg. Henk is voorzitter van Da Capo en bespeelt 
de Besbas, de grootste bas die er is. Daarnaast speelt hij
trompet en schuiftrombone. Henk begon al op zijn 12e met het 
bespelen van een muziekinstrument. Andere hobby’s zijn:
werk (operationeel specialist = oplossen van problemen) bij werk (operationeel specialist = oplossen van problemen) bij 
Boon Foodgroup, kerkrentmeester, met vrienden een drankje 
doen of af en toe een balletje slaan op het tennisveld.

Bij velen in Giessenburg welbekend, is de muziekvereniging Da Capo.
We spreken met de leden Henk Stam (50) en Floor de Pater (16).


Omdat ze geen les konden krijgen zoals gewend, Omdat ze geen les konden krijgen zoals gewend, 
kregen ze les via videobellen. Nog steeds op je 
eigen lestijd en met eigen docent.1-op-1 ging dat 
prima. “Maar aangezien ik een duet speelde, was 
het wel lastiger, omdat beeld en geluid net iets 
ongelijk lopen. Nu kan weer individueel les 
worden gegeven in het gebouw, dan staat er een 
schescherm tussen leraar en leerling.
Het is een fijne vereniging, we hebben leuk
contact met elkaar. Als we verkoopacties hebben 
vind ik dat ook heel leuk om met elkaar te doen. 
Wat dat betreft hoop ik dat we snel weer een en 
ander kunnen organiseren. Het muziek spelen 
gaat altijd heel fijn, ‘Niet omdat ‘t moet, maar 
omdat het mag’. Zo krijgt iedereen zijn eigen 
plek.”
  
 


Sinds de aanvang van Da Capo zijn er al Sinds de aanvang van Da Capo zijn er al 
verschillende oefenlocaties geweest. Het begon in 
een voormalige kalverschuur aan de Doetseweg, 
daarna volgden de lagere school aan de 
Bovenkerkseweg en uiteindelijk het 
schoolgebouwtje aan de Van Brederodestraat.
Dit werd al snel te klein en met het afbreken van Dit werd al snel te klein en met het afbreken van 
het bibliotheekgebouw, kon de bestaande ruimte 
uitgebreid worden. In 2006 lagen er plannen voor 
een nieuw gebouw. Dat wordt in de tijd van het 
interview gebouwd en als alles volgens plan 
verloopt, hebben we het in oktober/november in 
gebruik kunnen nemen, net voor de verschijning 
van dit avan dit artikel. Het nieuwe onderkomen is het 
gebouw bij het zwembad.
U heeft vast wel opgemerkt dat de ramen van 
verschillende hoogte zijn. De ramen vormen de 
muzieknoten van het lied ‘Alle eendjes zwemmen 
in het water’. Een leuke link tussen de 
muziekvereniging en het zwembad van wie we het 
gebouw huren.

WWe hopen nog jaren zo een functie te hebben in 
het dorp, waarbij we mooie en moeilijke 
momenten van ons dorp kunnen omlijsten met 
muziek. Een vereniging door en voor 
Giessenburgers, waarbij we elkaar vinden.


In 1986 had Giessenburg geen muziekvereniging In 1986 had Giessenburg geen muziekvereniging 
meer. De gemeente benaderde toen Bob Loggen 
hierover en Bob is (opnieuw) begonnen met de 
vereniging. Da Capo is een muziekterm en betekent 
‘Terug naar het begin’. Dit sluit mooi aan bij kerst 
waarbij we ieder jaar de geboorte van Jezus vieren. 
Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot zo’n 72 
leden.leden.
Het orkest oefent iedere woensdagavond met elkaar. 
De groep is sinds de zomer opgesplitst in twee delen. 
De ene helft oefent vroeg en de andere helft laat. 
Zodat de afstand gewaarborgd blijft.


Per jaar staan er vaste concerten in de agenda.
Het voorjaars-, midzomer-, herfst- en Kerstconcert. 
Da Capo treedt op bij Koningsdag, de  Da Capo treedt op bij Koningsdag, de  
dodenherdenking, de gondelvaart, Sinterklaasintocht 
en regelmatig bij de Paasdienst en Kerstnachtdienst 
en al 34 jaar op Eerste Kerstdag in Waerthove.  
Jaarlijks doet de vereniging het schoolproject.
6 weken lang geven een dirigent en een lid 6 weken lang geven een dirigent en een lid 
muziekles. Zo leren kinderen ritme, muziek en ze 
krijgen uitleg over de instrumenten. Ter afsluiting 
speelt Da Capo met het ‘Groot Orkest’ in de 
gereformeerde kerk en mogen de kinderen meedoen.
 
Dit jaar waren er natuurlijk aanpassingen in de Dit jaar waren er natuurlijk aanpassingen in de 
manier van hoe we de concerten en vieringen 
gewend zijn. Met de dodenherdenkingsdienst 
hebben 3 muzikanten op het bordes bij het oude 
gemeentehuis (museum Het Reghthuis) gestaan, zodat 
het toch door heel Giessenburg te horen was. 




Floor de Pater woont in Giessenburg samen met 
haar ouders en jongere zusje. Floor is net 
begonnen aan een opleiding tot 
onderwijsassistente, waarna ze de Pabo wil doen 
om uiteindelijk juf te worden van groep 3 of 4. 
Haar hobby’s zijn: tijd doorbrengen met vrienden, 
familie, vakanties, skiën en muziek maken. Ze werkt 
bijbij ‘Theetuin HannesHeerlijkHeid’ in de 
zomermaanden en in de wintermaanden in 
Meerkerk bij een webwinkel waar ze pakketten 
inpakt.  


FFloor speelt al 5 jaar dwarsfluit. Het leuke 
hiervan vindt ze het muziek maken samen met 
anderen. Ze begon als leerling bij Da Capo. 
Leerlingen krijgen individueel 20 minuten les. Als 
leerling behoor je nog tot het ‘Leerlingenorkest’. 
Je speelt nog niet bij alle concerten van het begin 
tot het einde mee. Je kunt doorgroeien en 
didiploma’s halen, daarvoor moet je wel
theorie- en praktijkexamen doen, in de niveaus
A tot en met D. Vanaf diploma B mag je 
meespelen in het ‘Groot Orkest’. Bij het
‘Groot Orkest’ draagt iedereen dezelfde kleding: 
polo, trui met een wit kraagje en buiten een 
regenjas. “Zo zijn we herkenbaar.” Dit jaar zou 
Floor voor het eerst mogen meespelen in het 
‘Groot Orkest’ met het voorjaarsconcert. Dat kon 
door de huidige situatie niet doorgaan. Ze wil 
graag doorgroeien dus hoopt dat het snel weer 
momogelijk is.m



Mevrouw Donk had jarenlang samen met haar man 
een aannemingsbedrijf aan de Doetseweg. Na 
enkele tientallen jaren op een prachtige plek bij de 
wiel aan de Muisbroekseweg, woont ze nu voorin de 
Doetse Hoeve. Vanaf de weg zie je haar in haar 
comfortabele stoel. Blij is ze met mensen die naar 
haar zwaaien. Na het overlijden van haar man is het 
ststil geworden. Haar zoons wonen ver weg, in 
Zeeland en op de Veluwe. Ze doen hun best om 
regelmatig te komen, maar het is nu eenmaal niet 
naast de deur.
Daarom is ze ook zo blij met alle mensen die wat 
voor haar doen. Zo doet Marieke regelmatig de 
boodschappen, Maarten verzorgt haar tuintje aan de 
Giessen en Annemarie maakt bij mooi weer samen 
een rondje. Annemarie op de fiets en mevrouw Donk 
met haar scootmobiel. Meestal is het een rondje 
Hoornaar, rustig en even langs het mooie oude 
ststekkie. Dit jaar hebben ze voor de zomer door de 
huidige situatie nog geen rondje gemaakt, maar ze 
hoopt dat het snel weer kan.

Want dat dit jaar veel anders is, geldt ook zeker voor 
mevrouw Donk. Diverse bezoeken konden niet 
doorgaan. Gelukkig kon ze beeldbellen met de 
familie en de kerkdienst ontvangen via de tv. Daar 
kwamen ook weer vrijwilligers om de hoek kijken, 
want aan het begin was dat wennen. Geduldig 
kwam dàn Dick en dàn Gerard en niets was te veel. 
ZeZe is er zo blij mee. Dan heeft ze het nog niet gehad 
over alles wat ze door de brievenbus krijgt nu ze de 
diensten niet kan bijwonen; nieuwsbrieven, liturgieën 
en attenties van meeleven... Mevrouw Donk zong erg 
graag, ze zong jaren als lid in de Giessenburgse 
cantorij en het Hoornaarse kerkkoor. Stiekem hoopt 
ze dat het met Kerst ook weer in de kerk kan en ze 
vverheugt zich het gezang weer live te horen. Lukt dat 
nog niet, dan hoopt ze vooral op de saamhorigheid 
en dat we goed naar elkaar (blijven) omkijken.



Corine: “Maar natuurlijk misten we elkaar. We 
wilden elkaar ‘live’ zien en spreken. Als groep van 
‘Gorinchem-Oost’ organiseerden we tweemaal een 
moment waarop we samen kwamen om met elkaar 
te bidden en te zingen, buiten op het erf van Piet 
en Margret aan de van Langeraadweg. Daar 
genoten we van en leuk was het dat er ook 
memensen uit de daar aanwezige campers met ons 
meezongen.” In het najaar zijn er binnen op de 
boerderij ook aanbiddingsavonden gehouden. 

De gemeente kwam een keer bij elkaar bij de 
Donk in Hoornaar en sinds juli zijn er weer 
diensten in de Til. Het is allemaal anders, er wordt 
niet gezongen (alleen door een klein team op het 
podium), de stoelen staan 1,5 meter uit elkaar, er 
wordt geen koffiegedronken na de dienst en een 
praatje is toch ‘op afstand’.
  

CCorine: “Thuis mag je een beperkt aantal mensen 
op visite hebben en omdat onze groep groter is, 
hebben we daar ook iets op gevonden; we komen 
nu samen in de tienerruimte van de kerk, een 
ruimte met hangbanken en graffiti op de muur, 
maar we kunnen elkaar spreken en met elkaar 
bidden en God danken. Want, ondanks dat alles 
ananders is, God was, is en blijft dezelfde.”

Corine van Herwaarden: “Voor mij is dit jaar een 
jaar van organiseren en improviseren. Het zijn 
woorden die van toepassing zijn op mijn leven als 
vrouw, moeder, dochter, vriendin, werknemer en 
mens in deze wereld in deze turbulente tijd. Door de 
steeds wisselende maatregelen moet ik me elke keer 
weer aanpassen en mijn leven opnieuw vormgeven.”

  
Ook heeft corona het kerkelijk leven op zijn kop 
gezet. Rafael is een kerk waarvan de gemeenteleden 
uit een grote regio komen; van Ridderkerk tot 
Geldermalsen en van Nieuwegein tot Wijk en 
Aalburg.

 
DDe meeste mensen komen elkaar dus niet 
logischerwijs bij de supermarkt tegen en isolatie ligt 
daardoor op de loer. Daarom werden er kleine 
regionale groepen gevormd met een aanspreekpunt. 
Binnen die groepen werd er naar manieren gezocht 
om met elkaar in verbinding te staan. Later volgden 
livestreams, waarbij de gemeenteleden ook werden 
uiuitgedaagd om een inbreng te geven.
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OOok voor andere bedrijven is er werk gedaan, 
zoals touwtjes door zeepjes binden, elastiekjes om 
groentezakjes doen en stickeren. Maar ook 
rondom hun huis werden klussen opgepakt: de 
schutting verven, tafels schuren, onkruid wieden, 
schoonmaken, stofzuigen, wandelen en fietsen. 
Piet had tijd voor hobby’s zoals keyboard spelen, 
wewegstreeppuzzels maken en wat vaker 
koffiedrinken.

Doordat in de woning nu minder bezoek kan 
komen, doen de bewoners van ‘Matthijs Marijke’ 
raambezoeken. Met 1 of 2 bewoners en 
begeleider, gaan ze met de bus op pad. Daar 
kunnen ze vanuit de bus toch praten met degene 
met wie ze hebben afgesproken en elkaar zien.
PPiet is sinds het einde van de zomer weer bij de 
Houtnijverij aan het werk en het gaat goed.



Tijdens de stille week in april waren er zeer 
beperkte mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, 
vanwege de coronacrisis. Heel de wereld om ons 
heen wordt nu nog steeds (september 2020) door 
dit virus stilgezet.
MMoeilijk voor eenieder in zijn eigen leef-, werk-, 
gezins- of familieomstandigheden. Maar in deze 
moeilijke periode zagen we dat het aan creativiteit 
niet ontbrak.
BBinnen onze gemeente Giessen-Oudekerk & 
Peursum werd tijdens de ‘Stille Week’ voor Pasen 
een stiltewandeling uitgezet. Zodat eenieder in 
deze week voor Pasen de stilte in kon gaan midden 
in de natuur om vanuit deze stilte een rustpunt te 
zoeken, op weg naar Pasen! Even tijd maken om 
deze wandeling te lopen. Alleen, als gezin of met 
eeeen goede vriend of vriendin. Je laten inspireren 
door de stilte.
Geweldig initiatief. Maar ja, met wie loop je dan 
zo’n stiltewandeling? Niet iedereen houdt van stilte 
tijdens wandelen. Opeens… is er zo’n moment dat 
je iemand in gedachten krijgt. Juist als er een 
bepaalde situatie is die mensen samenbindt. Bij 
ons, Betty en Henrica, gaat dit om het beide 
moeder zijn van een kind met beperkingen. We 
spspreken elkaar zelden. Binnen deze coronacrisis 
weten we dat onze kinderen, en wij als ouders, zo 
ontzettend veel onrust, eenzaamheid en spanningen 
ervaren. Niet uit te leggen. Het niet op bezoek 
mogen bij je kind of als je kind niet naar school 
kan, en je kind is heel de dag thuis.



De route startte bij de parkeerplaats van de 
kerk. Langs de route kwamen we borden tegen 
met een gedicht, een lied, een vraag, of een 
opdracht. Luisterend naar het lied ‘Wij worden 
stil’ kwamen we bij het volgende bord. Daar 
werd ons psalm 23 aangereikt, over de Goede 
Herder. Samen mochten wij daar op bijzondere 
wijwijze over in gesprek gaan. Hij liet ons rusten 
tussen groene weiden, in stilte en we kregen 
meer rust in de chaos in ons hoofd… 
Van daaruit kwamen we bij een volgende 
opdracht namelijk: Wandel biddend verder… 
We kregen de openheid om al wandelend 
hardop voor elkaar te bidden en zo elkaars 
zorgen bij God te brengen. Verbondenheid en 
rust mochten we hierin ervaren. Vanuit gebed de 
opdracht: 'Wandel de stilte in en wees stil'. 
OmOmringd door al het moois in de schepping wat 
onze ogen zagen: een nest met eieren, jonge 
eendjes, oude gebogen, gescheurde, gebroken 
knotwilgen, vogels en bloemen. Met een blauwe 
lucht en een heerlijk zonnetje erbij liepen wij op 
het eindpunt aan. Met het lied 'Stil mijn ziel, 
wees stil’ mochten wij het laatste stukje samen 
ooptrekken om bij het eindpunt te mogen ervaren 
dat deze wandeling een inspiratie is om samen 
met een medemens tijd te nemen om met elkaar 
te delen wat je bezighoudt, biddend optrekken 
om momenten van rust te mogen vinden in onze 
kwetsbare binnenruimte. In een stille week voor 
Pasen, wandelend richting het Kind in de 
kkribbe, om stil van te worden!!

‘ALS ALLES DUISTER IS ONTSTEEK DAN EEN 
LICHTEND VUUR DAT NOOIT MEER DOOFT’

Bekijk een video met dit lied, scan 

hiervoor deze code met camera of 

app op de smartphone.

“Wij hebben samen de wandelschoenen 
aangetrokken. Zo gingen wij op pad.

Met veel onrust en chaos in ons hoofd.”




TTerwijl ik het laatste blad uit de tuin aan het harken 
ben, stopt ze bij de heg. “Lekker buiten bezig?” 
Zonder mijn antwoord af te wachten, gaat ze verder: 
“had je al gehoord dat er een kindje wordt verwacht 
bij Jansen? Je weet wel, van bij de Doetse Vliet daar 
om de hoek?” Ik weet van niets. “Hij is er eentje van 
die kale Jansen. Al zeker 65 jaar moet hij wel zijn, 
maa maar zij is nog maar 19 jaar. Ja, daar mag je 
natuurlijk niets van zeggen, maar het is wel anders 
dan je zou verwachten.”

Natuurlijk is het anders dan je zou verwachten, maar 
wie kent het ware verhaal? Hoe gewenst zal zo’n 
kindje zijn? In onze maatschappelijke norm is het niet 
ideaal, maar ooit werd er een kindje geboren dat 
goddelijk was in een situatie die aan deze gelijk 
was. Maria was jong, van Jozef wordt aangenomen 
dat hij al wat ouder was. En deed het ertoe?
HHet kind zou uitgroeien tot de man die liefde leerde 
en verlossing bracht. Niet tot de man van wie 
gezegd werd dat zijn vader zo oud was en zijn 
moeder zo jong. Soms zitten de vooroordelen die wij 
hebben over wat goed is in onze ogen de kern van 
de zaak in de weg. En dat is best vreemd als we ons 
bedenken dat heel veel in ons leven anders gaat dan 
veverwacht.





TTerwijl ik het laatste blad uit de tuin aan het harken 
ben, stopt ze bij de heg. “Lekker buiten bezig?” 
Zonder mijn antwoord af te wachten, gaat ze verder: 
“had je al gehoord dat er een kindje wordt verwacht 
bij Jansen? Je weet wel, van bij de Doetse Vliet daar 
om de hoek?” Ik weet van niets. “Hij is er eentje van 
die kale Jansen. Al zeker 65 jaar moet hij wel zijn, 
maamaar zij is nog maar 19 jaar. Ja, daar mag je 
natuurlijk niets van zeggen, maar het is wel anders 
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ideaal, maar ooit werd er een kindje geboren dat 
goddelijk was in een situatie die aan deze gelijk 
was. Maria was jong, van Jozef wordt aangenomen 
dat hij al wat ouder was. En deed het ertoe?
HHet kind zou uitgroeien tot de man die liefde leerde 
en verlossing bracht. Niet tot de man van wie 
gezegd werd dat zijn vader zo oud was en zijn 
moeder zo jong. Soms zitten de vooroordelen die wij 
hebben over wat goed is in onze ogen de kern van 
de zaak in de weg. En dat is best vreemd als we ons 
bedenken dat heel veel in ons leven anders gaat dan 
veverwacht.
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ZZe zijn allen lovend over de sfeer op het kamp, 
iedereen was aardig en lekker actief. Het werd 
zelfs opgemerkt door mensen die de groep 
tegenkwamen bij een activiteit. “Als iets moet 
gebeuren, gebeurde het.” Er zijn ouders die de 
hele middag in de keuken stonden om vervolgens 
een maaltijd af te leveren voor de hele ploeg. Dat 
isis wel iets wat opvalt: Dat je elkaar allemaal nodig 
hebt en dat iedereen klaarstaat. Verder vonden ze 
het heerlijk dat ze zoveel buiten waren, dat mag 
bij een volgend kamp best weer...  


EEr heerst een festivalcampingsfeertje. Tussen de 
tenten is een volleybalveld gecreëerd en de ballen 
scheren langs de tenten en waslijnen ertussen. Er 
staat een kleurige festivaltent met licht, geluid en 
een gezellige aankleding met banken en fleurige 
versiering. Het kamperen was voor sommigen even 
wennen, de nachten best fris en een van de tenten 
waawaaide in de sloot. Maar er was zo weer een 
andere tent beschikbaar.

















































































































           








                


