
Verslag van de bedevaart op 15 mei naar Utrecht  
 

Op een zonovergoten donderdagmorgen rond 08:30 uur vertrokken wij vanaf het 

kerkplein naar Utrecht. De Beukbus bracht ons als eerste naar de Sint 

Augustinuskerk.  

Onderweg hebben wij weer genoten van het alom bekende oer- Hollandse 

landschap: de groene weilanden, koeien, lammetjes, bomen en huizen.  

Aangekomen in Utrecht kwamen wij al wandelend door de smalle steegjes, waar 

de bus niet mocht stilstaan, bij de kerk aan. Wat echt opvalt, is het Tempelfront 

met de enorme Dorische zuilen aan de grachtzijde.  

In het parochiehuis werden wij ontvangen door vrijwilligers met koffie en een 

gevulde koek.  

Daarna betraden wij de prachtige Waterschapskerk in neoclassicistische stijl 

(1839-1840).  

Het orgel stamt uit 1844 en is gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer H.D. 

Lindsen.  

In het torentje hangen 4 luidklokken.  

Pastoor Blokland deed de heilige mis, geassisteerd door Dicky van Boekel en 

een plaatselijke acoliet. Na deze zeer waardevolle viering, waar eenieder met 

zijn/haar eigen gedachten een ondersteuning kreeg waar nodig, werden wij door 

de Beukbus naar het zorgcentrum Bartholomeus  gebracht voor een heerlijke 

lunch.  

Het zorgcentrum is een van de oudste gebouwen in Utrecht en daar wordt sinds 

1407 onafgebroken zorg verleend aan de oudere inwoners van Utrecht.  

De buitenkant zag er dan ook zeer oud uit maar bij binnenkomst konden wij 

allemaal constateren hoe mooi dit zorgcentrum was verbouwd.  

In een ruime en moderne lunch-serre met uitzicht op de prachtig aangelegde tuin 

konden wij genieten van een heerlijke lunch. Wij werden bediend door Laurens 

Herpen een echte Noordwijker die in Utrecht terecht was gekomen door zijn 

studie geschiedenis! Hoe klein kan de wereld zijn… 

Doordat er ook een prachtige vleugel stond werden wij ook nog getrakteerd op 

een privéconcert door Co van den Berg. Die leefde zich helemaal uit want in de 

kerk was het helaas niet mogelijk voor haar om op het orgel te spelen.  

Na deze inwendige versterking gingen wij richting het Streekmusum en 

Oudheidskamer in Reeuwijk.  

In een nieuwe aanbouw van dit museum kregen wij koffie en thee uitgereikt en 

werd er uitleg gegeven over de turfwinning. Immers de ruggengraat van de vaste 

collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in 

Reeuwijk en Sluipwijk. Daarna kregen wij een rondleiding door de oude 

boerderij uit 1907. Prachtige stijlkamers, oude keuken met een kelder voor de 

voorraad en alle weckpotten en Keulse potten. Men waande zich weer in 

‘grootmoeders tijd’.  



Het weer werd steeds mooier zodat wij bij de Pannenkoekerie in Bodegraven 

lekker op het buitenterras konden zitten voor het borreluurtje. Na het aankruisen 

van de pannenkoeken naar keuze (er werden briefjes uitgedeeld) hebben wij 

heerlijk zitten smullen van de overheerlijke behoorlijk grote pannenkoeken.  

Met dank aan de chauffeur van Beuk, Roland Jansen, kwamen wij rond half 

zeven veilig terug in Noordwijk. Achteraf gezien waren de smalle straatjes in 

Utrecht een ware beproeving voor een dergelijk grote bus.  

Wij kunnen terugkijken op een waardevol samenzijn met andere medemensen, 

de stilte van de prachtige kerk, de mooie dienst van onze pastoor, het culturele 

en gezellige van deze bedevaart.  

Het werd voor iedereen een fijne en blije dag.  

Vooral dhr. Peeters en mw. van Boekel wil ik heel hartelijk bedanken voor hun 

inzet.  

De voorbereidingen en moeite om deze traditionele dag weer tot zo’n geweldige 

dag te maken vergen toch heel veel vrije tijd. Hopelijk zal deze jaarlijkse 

Bedevaartsdag nog lang blijven bestaan. Immers met de eigen bijdrage van € 

42,50 moet het bestuur toch financieel bijspringen.  

Daarom ook zeker een woord van dank aan het bestuur van de KBO.  

Tip: Heeft u al op de site gekeken naar de leuke foto’s die dhr. Peeters heeft 

gemaakt?  

Een waar genoegen om de dag nog eens opnieuw te beleven.  

Tot volgend jaar, hopelijk mogen wij ook op uw komst rekenen, hoe meer 

zielen; hoe meer vreugd!  

hartelijke groet 

Marian van Bohemen 

 


