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Bestuur parochie Sint-Petrus Bandenkerk 
Pastoor Steven (S.F.M.) Barberien 
Vrijthof 33 
5081 CZ Hilvarenbeek 
Per e-mail: pastoor@h-norbertus.nl  
 
 
Boxmeer, 03 oktober 2018 
Uw: 
 
Geacht Bestuur, zeer geachte pastoor S. Barberien, 
 
 
Inmiddels is een viering op zaterdag 29 september jl.  in uw Sint-Petrus Bandenkerk te 
Hilvarenbeek in het kader van de toekenning en uitreiking van onderscheidingen door de 
Société Académique d’Education et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs aan 
respectievelijk Ad van Sleuwen en Daan Manneke voorbij. 
In een vloeiend deels fraai Frans betoog heette u pastoor Barberien kort gezegd een ieder 
welkom. Over de ‘penitentie' zullen we het niet meer hebben! 
 
Als Brabantse Orgelfederatie zijn we u zeer erkentelijk en u ook buitengewoon dankbaar dat 
wij voor deze gelegenheid gebruik mochten maken van uw wel zeer fraaie kerk met 
aanhorigheden en uiteraard van de mooie orgels. Deze Brabantse gastvrijheid – ook tijdens 
de opnames van Omroep Brabant een paar dagen  eerder - weten wij hooglijk te waarderen.  
Daarnaast zeggen wij u dank voor koffie en thee die in meer dan ruime mate voorhanden 
was. Last but not least zeggen wij via u pastoor dank aan en voor de schare vrijwilligers, die 
in niet aflatende ijver drank en hapjes  serveerden aan de gasten na deze viering. 
 
Het zegt zeer veel dat de afgevaardigde van de Arts-Sciences-Lettres mevrouw Susanne 
Veerman verbaasd maar ook verheugd gewag maakte van het feit dat ze zo’n viering in haar 
carrière bij ASL nog nooit had meegemaakt. 
Die glans, die zij terecht constateerde, mag ook over u en uw vrijwilligers uitstralen! Bij deze. 
 
Uitvoerenden deels gerekruteerd uit uw parochie zeggen wij ook via u dank voor hun 
medewerking.  
 
Tot slot de laureaten kijken met veel vreugde en dankbaarheid terug op deze feestelijke 
viering die hen ten deel viel en zeggen ook via ons nogmaals dank aan u. 
 
Wij hebben genoten van uw Brabantse gastvrijheid en met organist Ad van Sleuwen spelen 
we mee “Het leven is goed in het Brabantse land”!  
Nogmaals hartelijke dank voor uw gastvrijheid. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mr. Wim B.J. Goossens, 
secretaris 
Brabantse Orgelfederatie 
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