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Statiedag 2020 

De statiedag begon net een goed voorbereide 
eucharistieviering in de Hasseltse kapel, waarin 
Marijn van de Laar voorging. De lijst van 
overleden zusters en broeders was met overleg 

ingekort, zodat bij elke naam een kaarsje kon 
worden opgestoken. Bij de lunch kon tot veler 
verrassing maar vooral tot zijn eigen groot 
genoegen onze oudste 

gildebroeder 
Jacques Penders 
even aanwezig 
zijn. 
            
De confrontatie in 
de middag bracht 
een actueel ver-
haal over moder-
ne bevindingen 
met DNA en 
genen in verwant-
schapsonderzoek. 
De biologe Gerda 
Steijns en de 
genealoog John 
Boeren wisten ons meer en langer te boeien 

dan ze gedacht hadden.     Bij het diner in de avond vloeiden wel 
de wijn en de  warme dankwoorden, maar de traditionele bekendmaking van de opbrengst van de 
collecte in de kapel bleef achterwege. Geen wonder dat zich geen commissie Statiedag 2021 durfde 
melden. In plaats daarvan maakte de keizer de winnaar van de Rozentrofee bekend:  
De meest constante schutter over 2019 was – oh verrassing-  Eduard Aarts.  
 

Daags na de Statiedag arriveerde de onderstaande mail: 

De gildebroeders en gildezusters hebben gisteren het mooie bedrag van 241 euro op de 

trom geofferd. Ik denk, dat Joke Roovers hier heel erg blij mee zal zijn.  

Tevens wil ik je mijn dank overbrengen, dat ik jullie voorganger mocht zijn in de 

gildemis van dit illustere gezelschap. Ook wil ik je  danken voor de lekkere lunch, 

mede namens Resi. 
 

In vriendschap verbonden.....Marijn 
 



Mededelingen  11 maart 2020 

4 

 

 Zaterdag 8 februari 2020 heeft het Koninklijk 

Handboogschuttersgilde St Sebastiaan in de 

kapel van het verzorgingshuis Johannes Zwijsen afscheid 

genomen van gildebroeder  

Jacques Penders.  

De dienst met gilde-eer werd geleid door voorganger 

pastor Sjack Willemen en plechtig opgeluisterd door het 

Interparochieel herenkoor o.l.v. Cees Peek. De 

indrukwekkende dienst was door Jacques zelf opgezet en 

de teksten waren door hem uitgezocht. Twee van de 

gepresenteerde teksten waren van zijn hand. 

De avond tevoren waren gildebroeders en gildezusters in 

het gildehuis bij elkaar gekomen om Jacques en zijn 

betekenis voor het gilde in eigen kring te gedenken.  

De gelovige Jacques was niet bang voor de dood. Op zijn 

hoge leeftijd keek hij er zelfs naar uit. Dat maakte van de 

condoleance-bijeenkomst na afloop een ontspannen 

ontmoeting, zoals hij die bedoeld heeft,  

 

Reünie  

Sjef en Trix zitten in Australië. Daar zit (eveneens vanuit zijn 

roeping) ook onze voormalige broeder Alex Lupu. De drie 

hebben in februari een gezamenlijke dag in Canberra geregeld. 

Hieronder: Salt Lake City. Misschien staat John Boeren er op, 

maar dat is niet goed te onderscheiden. 

 

 

 

 

Kalender 

    als het allemaal doorgaat….. 

Zondag  19 april Verbroedering bij Sint Dionysius, bijna iedereen heeft toegezegd 
   Deze datum is op uitdrukkelijk verzoek van Sint Sebastiaan 
 

Maandag 20 april Zusteravond, gezellig, traditioneel en soms hilarisch. 
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