Suppoosten
Sint Petrus’ Banden kerk
JAARVERSLAG 2015

Nu de engeltjes van Deken Smeets weer verdwenen zijn uit de kerk, kan de balans van ons
seizoen weer opgemaakt worden. Zoals gebruikelijk was de start op de dinsdag na Pasen met
een gezamenlijke bijeenkomst. De nieuwe collega’s werden voorgesteld en passeerden ook
onze “huisregels” nog eens de revue.
Gelukkig waren er ook dit jaar geen incidenten en vervelende situaties met bezoekers en
verliep onze activiteit vlot en soepel. Het plotselinge overlijden van Piet van Ool en Leo
Pouwels het meest ingrijpend geweest. Zij waren beide al jarenlang een trouwe en toegewijde
suppoost. Met dank blijven zij in onze herinnering.
Het aantal bezoekers was vergeleken met voorgaand jaar iets minder. Waren het er in 2014 tot
1 november 5902, dit jaar blijft de teller voor die periode op 5478, inclusief de rondleidingen,
staan. Gedurende de kersttijd was het aantal in 2014 1885 bezoekers en dit jaar waren het er
1962. Conclusie: we waren er niet voor niets!
Wat hetzelfde blijft de waardering van de gasten voor ons werk; de gastvrijheid en de uitleg
over gebouw en inventaris. Vaak zijn zij verrast dat de kerk voor een bezoek open is. Op steeds
meer plaatsen staat men voor een gesloten deur. En eenmaal binnen, staan zij verbaasd en
verwonderd over de schoonheid en rijkdom in onze kerk. Van heinde en verre kwamen ze; een
gepland bezoek, per toeval en soms nieuwsgierig.
Ook nu hebben velen hun waardering achtergelaten in het gastenboek. Enkele citaten:
“Rust en sereniteit, dat hebben we nodig in deze tijd. Dit alles vinden wij terug in deze kerk van
de Heer.”
“Na elke verwoesting steeds weer vol vertrouwen opgebouwd.”
“wat een pareltje; genoten van de prachtige beelden.”
“nooit zo’n verzameling 400-500 jaar oude beelden bij elkaar gezien.”
“fantastische geschiedenis en een inspirerende suppoost.”
De oproep om zich aan te melden als suppoost heeft resultaat gehad en we mogen het
volgende seizoen zes nieuwe collega’s begroeten. Daarmee zijn de lege plaatsen t.g.v. het
overlijden van twee van ons en het vertrek van drie suppoosten, die om diverse redenen in het
nieuwe seizoen niet terugkeren, weer opgevuld en kan het rooster voor 2016 weer gemaakt
worden.
Graag wil ik jullie allen bedanken voor het de goede samenwerking en de trouwe diensten in
onze Kathedraal van de Peel.
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