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Een brief van vier kantjes
6:34 uur, ouderlijk huis
Marijke
Laaghangende wolken worden langzaam
maar zeker verdreven
door een paar eerste, voorzichtige
zonnestralen. In tegenstelling tot de
voorafgaande dagen is het nog behoorlijk
fris buiten. Hopelijk laat de zon zich
snel vol op zien. Het ouderlijk huis van
Marijke is met zorg gestyled en bij
binnenkomst zijn moeder Evertse, vader
Evertse en Corianne druk in de weer met
de laatste dingen.

De bruid zit boven in haar oude slaapkamer
waar Hannah de laatste hand aan haar
bruidskapsel legt. Of de bruid lekker
geslapen heeft? ‘’Ja hoor, wel een beetje
laat! Ik heb gisterenavond nog wat
vlaggetjes geknutseld want ik had toch nog
stof over.’’ Vanmorgen begon Marijke de dag
met een brief van haar aanstaande. Hij had
maar liefst vier kantjes vol geschreven.
Terwijl Hannah verder gaat met de make-up
arriveren ook de foto- en de videograaf.
Ineens wordt het wel heel erg vol in het
kleine kamertje van Marijke. Terwijl de jurk
bewonderd wordt, vertelt Marijke: ‘’Wist je
dat mijn bruidsschoenen maar vijfentwintig
euro hebben gekost?! Ik zag ze staan in de
etalage en wist meteen: die wil ik hebben!
Maar doordat ze in de etalage hebben
gestaan was een schoen helemaal verkleurd
door de zon. Dus voor vijfentwintig euro
mocht ik ze mee nemen met het advies om
de nog niet verkleurde schoen ook steeds in
de zon te zetten. Die schoen heeft door het
hele huis met de zon meegedraaid.’’

‘"Wij doen niet alles zo zacht
hè"
7:10 uur, slaapkamer vader en moeder
Evertse
Corianne komt even poolshoogte nemen en
brengt een boodschap
van moeder Evertse over: ‘’Zeg maar dat er
genoeg op zit.’’ Duidend op de
make-up. Gelukkig zit het er inderdaad bijna
op, want Mark is al onderweg. Dit
terwijl Marijke haar jurk nog helemaal niet
aan heeft! Even ontstaat er wat
commotie en voelt de bruid nu ook wel
stress, want haar moeder wordt er bij
geroepen. Moeder Evertse helpt haar
dochter in haar jurk en maakt de knoopjes
dicht. ‘’Heel mooi’’, zegt moeder Evertse,
terwijl ze haar dochter met een
liefdevolle blik aankijkt. Moeder helpt ook
met het aantrekken van de schoenen
en dat gaat net zo lomp als het afdrogen,
aldus Marijke. ‘’Ach ja, wij doen
alles niet zo zacht, hè’’, is het nuchtere
antwoord van moeder Evertse.

Mark heeft bericht gekregen om te wachten
tot zijn bruid klaar is om hem te ontvangen.
Hij staat te wachten op het kerkplein.
Inmiddels is Marijke er klaar voor en loopt
ze de trap af. Vader Evertse bekijkt zijn
dochter van top tot teen: ‘’Een echt bruidje,
hè!’’, concludeert hij. De nuchterheid zelve,
maar ondertussen verschijnt er wel een
trotse en liefdevolle blik in zijn ogen.
Marijke loopt door naar de tuin om nog even
snel een laatste check uit te voeren.
‘’Marijke houdt graag alles zelf onder
controle’’, vertrouwt moede Evertse mij toe.

Schiet op!
7:25 uur, op het pad naast het
ouderlijk huis
Inmiddels is Mark heel dichtbij en gaat
Marijke met haar rug naar de oprit toe
staan, zich klaar makend voor de first look.
De spanning begint nu toch wel enorm te
stijgen, Marijke hupst van het ene been op
het andere en weet zich geen raad meer met
zichzelf. Maar eindelijk is het dan zo ver, in
de verte horen we het geluid van een
oldtimer en even later komt Mark de hoek
omrijden. Terwijl Mark de tijd neemt om uit
de auto te stappen, gilt Marijke: ‘’Schiet op!’’
Daar geeft Mark graag gehoor aan en hij
loopt naar zijn bruid toe en pakt haar vast.
Terwijl Marijke zich omdraait drukt haar
gezicht verschillende emoties uit:
verrassing, blijdschap en spanning die
wegvloeit. ‘’Goedemorgen’’, zegt Mark
terwijl Marijke meteen enthousiast “ooooo
wat mooi!” uitroept. Uitgebreid bewondert
het bruidspaar elkaar en Marijke kan niet
wachten om haar prachtige hoed te showen.
Ook Mark vind de hoed gelukkig prachtig.
Na wat poses voor de videograaf is Marijke
wel klaar ‘’met dat kleffe gedoe’’ en gaat ze
eerst haar vervoersmiddel voor vandaag
bewonderen. Een prachtige oude beige
Porsche, staat haar op te wachten. Geheel in
stijl met de rest van de styling van vandaag
is de auto opgetuigd met olijftakken. Marijke
vindt de auto ’’super vet’’ en terwijl haar
familie om de auto heen staat komen
ook de eerste daggasten binnen gedruppeld.
Dat is het teken voor het bruidspaar
om te vertrekken voor de fotoshoot.

Dansjes tussen de paarden
7:57 uur, natuurgebied
Bommelerwaard Munnikenland
De zon doet hard haar best om ook de
laatste wolkjes te verdrijven
en ze begint steeds feller te stralen.
Desalniettemin is het nog behoorlijk
fris en staan Marieke en Marije te trillen op
hun benen. Ze voelen zich echte
geluksvogels dat ze mee mogen voor de
fotoshoot en ze kunnen geen woorden
vinden om te beschrijven hoe ongelofelijk
mooi het bruidspaar is.
Terwijl de eerste foto’s en videobeelden
gemaakt zijn besluiten we om wat dieper het
natuurgebied in te lopen. We stuitten op een
wildrooster en Marijke verstrakt. Mark merkt
dit meteen op en zegt: ‘’Je vindt dit eng,
hè?’’ Marijke beaamt dit en vertelt: ‘’Toen ik
nog een klein meisje was, moest ik hier een
keer overheen lopen en toen viel mijn laars
tussen het rooster. Mijn moeder schoot mij
te hulp, maar ook haar schoen verdween
tussen het rooster.’’
We zijn nog geen paar meter verder als er
een auto naast ons stopt en er een opzichter
uitstapt en ietwat brommerig vraagt of we
van plan zijn om nog veel verder te gaan.
Officieel mag dat niet. De man strijkt met
zijn hand over zijn hart en besluit onze gids
te zijn. Hij ziet dat de paarden toevallig in
de buurt staan en rijdt ons er naar toe.
Tussen de Koninkspaarden worden er de
meest prachtige beelden geschoten. Het
prachtige bruidspaar en de paarden die
nieuwsgierig om hen heen staan, zorgen
voor betoverende plaatjes.

Terwijl het bruidspaar verder gaat met
shooten, doen de schoonzusjes een boekje
open over het vrijgezellenfeest. Ze zijn het
beide roerend met elkaar eens dat super
gezellig was. Eerst zijn ze naar een
escaperoom geweest op slot Loevestein en
daarna werd er lekker gegeten bij De
Beren. En dat etentje? Dat zorgt voor wat
gegebiel bij de meiden. Marije vertelt:
“Die man van De Beren had vrij snel door dat
het om een vrijgezellenfeest ging, dus hij
had aan Corianne gevraagd of hij een grapje
uit mocht halen. Prima, dacht zij, alleen
maar leuk. En toen kwam hij met een toetje
aan zetten…” En terwijl de meiden terug
denken aan dat toetje komen ze niet meer
bij van het lachen. Wat dat toetje was, lieve
lezer? Vraagt u dat maar aan Marijke zelf!

‘"Cees, bedankt!"
8:59 uur, natuurgebied
Bommelerwaard Munnikenland
Naarmate de fotoshoot vordert, worden Mark
en Marijke steeds losser en beginnen ze af
en toe lekker gek te doen. ‘’Typisch Mark en
Marijke dit, die halen echt elkaars gekke
kant naar boven’’, vertellen de schoonzusjes.
Maar ook verder vult het stel elkaar goed
aan volgens de meiden. ‘’ Marijke kan
best lang nadenken over dingen, terwijl Mark
veel meer een doener is. Verder hebben ze
beide heel erg hun eigen dingen, maar delen
ze dat juist ook weer heel erg met elkaar.
Mark en Marijke zijn beide heel erg
zorgzaam en begaan met de mensen om hen
heen. En de muziek hè, die verbindt ze ook
enorm!’’
De videograaf en de fotografe zijn tevreden
met de beelden die ze hebben en het is
inmiddels ook tijd om weer naar huis te
gaan, want daar hebben alle daggasten zich
inmiddels verzameld. Terwijl wij terug lopen
naar de auto komt de lieve, begane karakter
van het bruidspaar naar voren. Ze noteren
het adres van Cees de opzichter en beloven
hem een bedankkaartje te sturen. Nadat de
man hartelijk bedankt is, gaan we terug naar
Brakel.

Een keurig nette jurk!
9:57 uur, ouderlijk huis Marijke, achter in de
tuin
Alle daggasten hebben zich opgesteld in
twee rijen langs het pad in de achtertuin. Ze
wachten op het bruidspaar. Opvallend is dat
de kleuren blauw en groen overheersen
vandaag, en dat zonder dresscode! De
aankomst van het bruidspaar wordt met luit
getoeter door Mark aangekondigd. Iedereen
rekt zich uit om een eerste glimp op te
vangen. Terwijl het bruidspaar uitstapt,
klappen en juichen de daggasten. Maar deze
entree ging even te snel voor de
videograaf. Geeft niets, we doen het gewoon
nog een keer over en iedereen klapt
en juicht even enthousiast als de eerste
keer.
Mark en Marijke mengen zich onder de
gasten en worden bedolven onder de
complimentjes. Van alle kanten klinkt: ‘’Wat
een prachtige jurk, precies zoals je bent.
Zonder poespas, maar juist door de eenvoud
heel erg mooi!’’. Oma Dijkhof zit te genieten
op een stoel en vindt het: ‘’Een keurig nette
jurk! Ik had de jurk al eerder gezien, maar
vandaag is het dan helemaal compleet en
dat is toch anders hoor.’’ Terwijl Oma
Dijkhof dit vertelt, straalt ze intense liefde
en vreugde voor het bruidspaar uit.

Laat het een dag tot Uw eer
zijn
10:17 uur, onder de overkapping
De zorgzame kant van het paar is goed
zichtbaar, onder de overkapping staat een
tafel vol met heerlijke dingen. Donuts,
croissantjes, gebakjes, muffins en uiteraard
ook verschillende drankjes. Samen met vader
Evertse heeft Marijke alles in elkaar
getimmerd en geheel in de huisstijl van
vandaag afgestyled. Mark opent de dag met
gebed. Hij geeft alle dank en eer aan God en
staat ook stil bij de opa’s en oma die er
vandaag niet meer bij kunnen zijn. In
gedachten zal oma Brandwijk er ook bij zijn
vandaag. Mark vraagt God om een zegen
over deze dag en hij bidt om bescherming.
Ook vraagt hij aan de HEERE of dit een dag
tot Zijn eer mag zijn.

Na het amen, pakt iedereen iets lekkers en
wordt de gezelligheid vrolijk voortgezet.
Vader en moeder Brandwijk vertellen hoe de
ochtend er in huize Brandwijk uitgezien
heeft. “Om kwart voor vijf gingen we lekker
met z’n allen ontbijten. Heel fijn was dat,
echt even een gezinsmomentje. Daarna stond
de videograaf om kwart over vijf op de
stoep en ging Mark zich in de woonkamer
aankleden. De videograaf vond het wel een
leuk beeld als Mark even op de piano
zou spelen. Maar dat wilde Mark de buren
niet aan doen om half zes in de morgen!”
Ook opa en oma van Bochove zijn enorm blij
en dankbaar dat ze er vandaag bij mogen
zijn. Samen zitten ze lekker te genieten in
de schaduw, de zon geeft inmiddels veel
warmte en staat te stralen aan de hemel.
Oma Bochove vindt het een prachtig stel:
“Precies zoals ze zijn. Echt heel erg mooi!”.
Opa Bochove kan zich de eerste
kennismaking met Marijke nog heel goed
herinneren: “Mark was jarig en er kwam ook
een groep meiden langs. Ze waren met
z’n vieren en ik wist dat Mark verliefd was
op een van die meiden, maar ik wist niet
wie. Dus ik heb ze allemaal bekeken en dacht
bij Marijke: die is het! En ja hoor, het was de
juiste.” Oma Bochove vindt het zo mooi dat
de muziek het bruidspaar zo bindt: “Dat
weet je niet van te voren hè, dat kun je niet
zo plannen, maar het is toch wel erg fijn dat
Marijke ook zo van muziek houdt.”

Niet op d’r jurk staan, joh!
11:08 uur, op het erf van Kasteel Dussen
Alle gasten hebben zich in een halve cirkel
rondom de oprijlaan verzamelt om het
bruidspaar op te wachten. Inmiddels zijn de
kinderen van De Akker ook gearriveerd. En
zo’n trouwerij is toch best een beetje
spannend. Alle kindjes hebben een prachtig
versierde stok met linten in hun hand en
oefenen het wapperen daarmee alvast. En ja
hoor, daar komt de auto om de hoek. Het
bruidspaar komt aan en stapt uit de auto.
Terwijl Mark en Marijke richting het kasteel
lopen, merkt een van de jongens iets op:
‘’Hé, niet op d’r jurk staan, joh!’’ roept hij
zachtjes en verontwaardigd naar Mark.
De daggasten nemen hun plek in voor de
ceremonie. Op het grasveld in de tuin van
het kasteel staan de stoelen in rijen
opgesteld. Naast het prieeltje voor het
bruidspaar staat een prachtig witte vleugel
waarachter Joost van Belzen plaatsgenomen
heeft. Ondertussen fluistert Hilke mij in dat
de moeder van Marijke toch echt nog even
de eieren van de kippen ging rapen voordat
ze naar het kasteel vertrokken. ‘’De
dagelijkse dingen moeten ook gewoon
gebeuren’’, was ze van mening.

11:30 uur, in de tuinen van kasteel Dussen
De herauten kondigen het bruidspaar aan en
Mark komt aangelopen. Nadat hij de
trouwambtenaar de hand geschud heeft, neemt
hij zijn plaats in bij het prieeltje. Terwijl de
trompetten opnieuw schallen, komt Marijke aan
de arm van haar vader aangelopen. Aangekomen
bij het prieeltje draagt vader Evertse zijn
dochter over aan Mark, dit wordt met een
hartelijke handdruk bevestigd. Een plechtig
moment dat ook de nuchtere bruid niet
onberoerd laat. Zodra het bruidspaar plaats
genomen heeft begint de BABS met
zijn speech:
‘’Wat een prachtige entree hier op deze zomers
dag, 27 juni 2019, hier in het lomrijke Dussen.
Daar waar het kasteel staat, werden we
begroet met trompetgeschal en onder dat geluid
traden ze naar voren: Mark en Marijke!
Bruidspaar, ik mag jullie van harte welkom
wensen namens de gemeente Altena waarvan ik
deze dag in dienst mag zijn als Bijzonder
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS). En
het is me een vreugde om het huwelijk te mogen
voltrekken. Samen met al deze prachtige, mooie en
lieve mensen. De mensen die jullie het meest na aan
het hart liggen zijn natuurlijk de ouders van de
bruidegom: Peter en Arine Brandwijk- van
Bochove, zeer welkom! Wat geweldig dat jullie
mogen delen in de vreugde van jullie zoon. Dat
geldt natuurlijk ook voor de ouders van de bruid:
Marius en Hanneke Evertse- Dijkhof. En dan
hebben we ook nog een aantal grootouders in ons
midden: opa en oma Bochove, opa Brandwijk,
helaas kan uw lieve vrouw er niet bij zijn, maar we
denken ook aan haar en we hopen dat zij ook een
fijne dag mag hebben. Zij is in Parkzicht in
Sliedrecht. Oma Dijkhof is ook aanwezig!

‘De vier wederzijdse ouders gaan zo meteen de
huwelijksakte ondertekenen en dat mag u zien als
een eer- en dankbetoon. Dank voor alles wat
de ouders tot op dit moment hebben betekend voor
dit bruidspaar. Toen ik het bruidspaar vroeg of ze
verder nog iemand in het bijzonder welkom wilden
heten, wilden ze dat in eerste instantie niet.
Iedereen is hen even dierbaar. Toen ik even
doorvroeg, zei de bruid: ‘’Dan zou ik graag de
naam van de kinderen van De Akker willen laten
noemen.’’ Dat vond ik een lieve gedachte; Simon!
Elena! Joah! Mark! Lars! En dan hebben we nog
Bram, jullie zijn zeer hartelijk welkom.
We hopen dat het een dag mag zijn die jullie met
elkaar nog vele jaren mogen vieren en gedenken.
Een dag om nooit meer te vergeten. Straks gaat het
officiële gedeelte beginnen, waar we natuurlijk ook
voor zijn gekomen. Maar eerst iets informeels over
het bruidspaar, dat was niet zo moeilijk. Ik kon
genoeg informatie krijgen, dus ik heb het wat
moeten beperken. Ik heb alleen de belangrijkste
dingen uitgelicht. Dit is wat Mark mij vertelde:
‘’Marijke is een knap meisje. Creatief, erg
muzikaal, zorgzaam en een harde werker. Niet
sportief. Wel wispelturig. En heel erg eigenwijs.
Én chaotisch. Zij kan mij met een opmerking
precies op mijn plaats zetten. Ze begrijpt mij.
Ze staat met beide benen op de grond. En zij is
voor mij de allermooiste.’’
Marijke vertelde over Mark: ‘’Hij is trouw, heeft
een goedig karakter en is een volhouder. Mark
heeft veel zelfreflectie, is veelzijdig, toegewijd en
filosofisch. Hij is mijn motivatie om door te
gaan of om te stoppen. Ook is hij mijn knuffelbeer.
Hij is soms lomp, en soms ook besluiteloos. Hij is
onvoorwaardelijk en samen komen we er altijd
weer uit.’’

‘Zo beschreven jullie elkaar toen ik onlangs tijdens
het gesprek in jullie huis vroeg wat jullie van het
karakter van de ander vinden. Jullie vertelden dat
jullie erg dankbaar zijn voor de opvoeding van
jullie ouders. En jullie hadden je geen beter thuis
kunnen wensen. De wederzijdse ouders hebben heel
veel geduld met jullie gehad en het meest dankbaar
zijn jullie voor de opvoeding met Gods Woord.
Sinds jullie elkaar kennen zijn jullie naar elkaar
toegegroeid en samen volwassen geworden.
Samen mogen jullie voortaan als getrouwd
echtpaar een team vormen en ondanks de
verschillen elkaar aanvullen en alles samen delen.
Samen hopen jullie helemaal jezelf te zijn en in
liefde door het leven te gaan. Jullie spraken over
een afspiegeling van Christus, Christus de
bruidegom en de gemeente als Zijn bruid. Dat is
iets wat wij allen graag willen onderstrepen en
waarmee wij jullie ook graag willen feliciteren. Wij
wensen jullie dan ook van harte heel veel liefde,
trouw, goedheid, blijdschap, tederheid,
verdraagzaamheid, gezondheid, vreugde en vrede
toe.
Ook hoop ik dat jullie beiden via de muziek vele
mensen positief mogen inspireren. Vooral wat
betreft het geloof in de Heere Jezus Christus. Een
schitterende uitdaging die via verschillende mensen
gezegend mag worden. Ik eindig met een oprecht:
ga met God en Hij zal met je zijn. Tot slot een
driewerf hoera voor het bruidspaar! ’’

Het bruidspaar wordt verzocht om op te
staan en elkaar de rechter hand te geven.
Nadat het ja-woord geklonken heeft, is het
tijd om de ringen uit te wisselen. Kleine
Suze loopt doelgericht op Mark en Marijke
af, ze ziet er prachtig uit in haar schattige
jurkje. Als je haar zo ziet lopen, zou je niet
denken dat kleine Suze haar eerste outfitje
volledig onder gespuugd heeft tijdens de
autorit naar het kasteel. De kleine meid
overhandigt de ringen en onder de muzikale
begeleiding van Joost worden de ringen
uitgewisseld. Dit wordt bekroond met een
luid applaus en kleine Suze, die net aan haar
wandelingetje terug naar haar moeder
begonnen was, weet niet wat haar overkomt.
Haar mondje valt open van verbazing en
daarna barst ze uit in een vrolijke
schaterlach en zet ze het op een lopen.
De akte wordt door Harm Brandwijk
voorgelezen en nadat hij dit klusje geklaard
heeft, geeft hij zijn broer een boks en neemt
hij weer plaats.

Groots gebaar van de
gemeente
11:58 uur, in de tuinen van kasteel Dussen
Na het uitwisselen van de ringen mag de
trouwakte door het bruidspaar en hun
getuigen (hun beider ouders) getekend
worden. De BABS grapt: ‘’Deze akte mogen
jullie met een gloednieuwe pen gaan
ondertekenen. En dat is niet zomaar een
pen, het is tegelijkertijd ook een cadeau aan
jullie van de gemeente. De gemeente heeft
alles over voor zijn inwoners, dus vandaar
dit grootse gebaar.’’
Terwijl Joost opnieuw voor de muzikale
ondersteuning zorgt, wordt de akte
getekend. Niet alleen het bruidspaar en de
getuigen mogen tekenen, Marijke heeft iets
bedacht waarmee zij haar klasje ook
helemaal bij de bruiloft kan betrekken. Voor
ieder kind is er namelijk een eigen akte die
zij mogen komen tekenen en als herinnering
mee naar huis mogen nemen. Een voor een
worden de kinderen naar voren geroepen
door de BABS.
Marijke springt meteen in haar zorgzame
juffenrol, eerst is Simon aan de beurt en
terwijl hij op de juf haar knie mag plaats
nemen, tekent hij de akte. Na Simon mag
Elena naar voren komen en halverwege
bedenkt ze opeens dat ze haar knuffel niet
mee mag, dus gooit ze die nog even snel
terug op haar plaats.

‘

Joah heeft zo lang stil gezeten dat hij, zodra
hij op mag staan, eerst uitgebreid over zijn
billetjes aait. Mark vindt het een beetje
spannend om naar voren te komen, maar dat
is geen probleem. Juf Marijke snelt naar hem
toe en op zijn eigen plaats durft hij het wel
aan om de akte te tekenen. Ook Lars vindt
het best even spannend, maar met wat
bemoediging van de juf tekent hij zijn akte
en loopt hij vol trots terug naar zijn stoel.
Als laatste is Bram aan de beurt, Bram vindt
het helemaal niet eng. Vol zelfvertrouwen
stapt hij op het bruidspaar af, tekent de
akte en stapt even zelfverzekerd terug naar
zijn plaats.

‘Ook de BABS heeft aan het bruidspaar
gedacht en heeft een cadeautje voor ze
meegebracht. Dat was natuurlijk niet zo
moeilijk voor een stel met de intialen M&M
en glunderend steekt hij een zak M&M’s in de
lucht met het opschrift ‘’Boef!’’. Hilariteit
alom. De BABS verklaart zich nog nader
waarom hij de M&M’s zo toepasselijk vond:
‘’Het zoete van de chocolade zal jullie terug
laten denken aan jullie bruiloft en de nootjes
binnenin, wel dat is natuurlijk
vanzelfsprekend, dat zijn de muzikale noten
in jullie leven!’’.
De kinderen van De Akker hebben nog een
prachtig lied ingestudeerd en samen zingen
zij het bruidspaar toe. Het ene kind wat
enthousiaster en vrijmoediger als het andere
kind, maar bij allemaal komt het recht uit
het hart.
Op de wijs van ‘Dank U wel voor de sterren
en de maan’, klinkt het:
"Ja, zij heeft nu de ring het is nu echt!
Juf Everts heeft het ja-woord gezegd!
Wij zijn blij voor hun liefde voor elkaar
Zij zijn echt een, een heel erg bijzonder paar!
Ja, zij heeft nu de ring, het is nu echt!
Juf Everts heeft het ja-woord gezegd!
Juf Brandwijk, hoort u eens wat ik u zeg
Veel geluk, en Zijn zegen op uw weg.’’

Na het zingen mogen de kindjes eindelijk hun
cadeautjes overhandigen en daar zijn ze
allemaal even enthousiast over. Vol
overgave wordt er uitgelegd wat ze wel niet
allemaal stiekem achter jufs rug om gedaan
hebben.

Tot slot wil de BABS nog een gedicht
voordragen voor het bruidspaar:
Wij, mensen, zijn door U bestemd
om gelukkig te zijn met elkaar.
Zó heeft God ons bedoeld,
zó heeft Hij ons gemaakt!
Steeds opnieuw weer wekt Hij liefde
in de harten van de mensen.
Wij brengen Mark en Marijke bij U,
die als schapen de weg willen gaan.
Wees Gij hun Herder op Hun levenspad.
Doe hen leven van Uw genade
en vervul hun hart
met de warmte van Uw goedheid!
Maak hen tot een zegen voor elkaar
en voor hun omgeving!
Moge hun liefde vruchtbaar zijn,
duurzaam en trouw,
al hun levensdagen!’’

Nu Mark en Marijke voor de wet getrouwd
zijn moet dit uiteraard gevierd worden. De
gasten worden verzocht om zich naar de
binnenplaats te begeven.

De toost van Joost
12:29 uur, op de binnenplaats van het kasteel
Alle gasten verzamelen zich op de binnenplaats
van het kasteel. Iedereen heeft een glaasje
champagne in de hand en het is wachten op
het bruidspaar. Het bruidspaar wordt opnieuw
aangekondigd door de herauten. Joost draagt een
gedicht voor als inleiding op de toost.
De toost van Joost:
"Wat fijn
Hiervan getuige te zijn
Mark en Marijke, man en vrouw
Wauw!
Al acht jaar een paar
Hoe krijg je het voor elkaar
Nu gaan ze voor minstens vijftig jaar
Kijk ze staan met die lach
Heerlijk genietend van deze dag
Wat een prachtig stel
Dat huwelijk, dat wordt hem wel!’’

Wij hebben er een kind bij
gekregen vandaag
12:38 uur, binnenplaats kasteel Dussen
Eindelijk is dan het moment daar waarvoor
de kinderen zolang stil hebben gezeten: het
aansnijden van de bruidstaart! Mark wordt
geïnstrueerd om de bovenste laag aan te
snijden en besluit om daar eerst eens even
een schoonmaakbeurt te houden. Zonder
pardon wordt er van alles uit de taart
geplukt wat volgens de bruidegom niet
eetbaar is. Alle kinderen van De Akker
mogen om het bruidspaar heen staan zodat
ze uitstekend zicht hebben op wat er
komen gaat. Mark snijdt zorgvuldig om de
restanten fruit heen en heeft een mooie punt
te pakken. Terwijl hij snijdt, tilt Marijke
Elena op zodat ook zij alles goed kan zien.
De eerste hap wordt uitgewisseld tussen het
bruidspaar en vol enthousiasme steekt
Marijke haar duim in de lucht. De taart is
lekker!

Terwijl alle gasten staan te genieten van een
stuk taart, vertelt de vader van Marijke hoe
dat nu voelt, zijn enig kind weg geven. ‘’Het
was toch een beetje emotioneel hoor, maar
mijn vrouw en ik zijn heel blij dat ze zo
goed terecht gaat komen. Marijke is dan wel
onze enige dochter, ons enig kind, maar we
zijn d’r niet kwijt. We hebben er vandaag
zelfs een kind bij gekregen’’. En samen
stralen de ouders van Marijke een intense
vreugde en tevredenheid uit.
De tuttenbellenclub doet ook nog graag een
boekje open over de bruid. Zij kennen
Marijke al sinds hun gezamenlijke pabocarrière en hebben heel wat afgelachen met
elkaar. Ze omschrijven Marijke als een heel
spontaan en gek iemand. Altijd in voor een
grap en ook ontzettend onhandig. Marijke
presteerde het zelfs om van stoelen te vallen
op school. Het meest opmerkelijke
wat de meiden over de bruid weten te
melden, is dat Marijke een poos op kamers
woonde. Als zij dan haar haren kamde,
gooide ze de haren op de gang, zodat zij
haar kamer niet hoefde te stofzuigen! En ook
alle troep werd vakkundig in een
kast verdonkeremaand.
Gelukkig zijn de meiden het er allemaal over
eens dat Mark en Marijke samen een top stel
vormen. Wel een beetje chaotisch, de avond
voor de bruiloft kreeg de man van een van
de dames om tien uur nog het verzoek om
ook zijn filmspullen mee te nemen. Zo’n lastminute actie vinden de meiden typisch iets
voor Mark en Marijke. Wat de twee ook
typeert, is dat ze allebei enorm zorgzaam
zijn en het anderen graag naar de zin willen
maken. Dat straalt ook deze hele dag uit,
overal is aan gedacht en voor gezorgd.

Al snel wordt ook collega Caroline er nog
even bijgehaald, zij kent Marijke immers ook
erg goed en weet vast nog wel iets leuks te
vertellen… Wat ook zo is, want wist u dat de
bruid áltijd ladders in haar panty’s heeft?
‘’Vaak was het meer ladder dan panty’’ aldus
collega Caroline. Maar gelukkig is Caroline
vooral erg positief over Marijke. ‘’Marijke is
enorm betrokken bij haar werk. De kinderen
gaan haar echt aan het hart. Wist je dat
ze zich zelfs als ambtenaar verkleed heeft in
de klas? Zo kon ze de kinderen alvast
voorbereiden op wat er ging gebeuren.’’
Tussen neus en lippen door vertelt Caroline
dat de kinderen het heel erg leuk vinden dat
Marijke gaat trouwen, maar ze hadden ook
wel een zorg: ‘’Als juf Marijke een baby
krijgt, gaat ze dan ook weg?’’ Het
zwangerschapsverlof van Caroline is ze niet
in de koude kleren gaan zitten en ze knijpen
hem al een beetje…
Inmiddels is de taart verorbert en zijn ook
alle foto’s gemaakt. Het is tijd om naar de
kerk te gaan.

‘

Een echte oude lambo, joh!
13:52 uur, Sint-Martinuskerk
te Woudrichem
Alle zondagsschoolkindjes staan al ongedurig
te wachten op het bruidspaar. En als het
bruidspaar dan de hoek om komt rijden, zijn
de wijze opmerkingen van de jongetjes niet
van de lucht: ‘’Zooo dat is een echte oude
lambo, joh! Vet!’’ Er wordt meteen een
groepsfoto met alle zondagsschoolkinderen
gemaakt.

In de benauwdheid zal Ik bij
hem zijn
14:20 uur, Sint-Martinuskerk te Woudrichem
Klaas-Jan Roggeveen is de organist tijdens
de trouwdienst en terwijl hij de kerk met
muzikale klanken vult, nemen de mensen hun
plekken in. De gemeente staat op en zingt
het vierde vers van psalm
tweeëndertig.Onder het zingen komen Mark
en Marijke aangelopen en ze nemen
plaats naast hun schoonouders.
.

Dominee de Boer begint de dienst met gebed
en begint daarna zijn preek. De tekst voor
de preek is Psalm 91 vers 15b ‘’In de
benauwdheid zal
Ik bij hem zijn’’. De dominee vertelt dat hij
naar aanleiding van drie punten zal preken:
1. De plaats van deze belofte
2. De God van deze belofte
3. Het adres van deze belofte
‘’Het ligt voor de hand om uit de psalmen te preken
tijdens een trouwdienst. Moeders en juffen op
christelijke scholen leren de kinderen psalmen
te zingen. Deze mensen zijn onmisbaar voor het
voorbestaan van de psalmen. Waarom ik voor
Psalm 91 heb gekozen? Deze Psalm neemt een hele
unieke plaats in. De Psalm laat niets los over een
eventuele dichter. En toch behoort deze Psalm tot
een van de meest geliefde psalmen. Psalm 91 kreeg
de typering van vertrouwenspsalm. Deze Psalm
legt in een keer uit wat vertrouwen op God
betekent. Deze Psalm bestaat eigenlijk uit twee
delen en in beide delen wordt God aangeroepen als
de Schuilplaats. In het eerste deel gaat het over de
plaats.
De dichter van de Psalm maakt duidelijk hoe
vergankelijk wij zijn als mens, hij verwijst hier
naar in vers 3 ‘’…de zeer verderfelijke
pestilentie’’. Deze pestilentie beschouwen we
vandaag de dag als ernstige ziektes. In vers 4
vergelijkt de dichter Gods zorg met een kip die
haar kuikens onder haar vleugelen beschermt.
In het tweede deel wordt de dichter persoonlijker.
In vers 7 plaatst hij zich voor Gods aangezicht.
God staat aan zijn zij en wie God aan zijn zijde
heeft, heeft niets te vrezen.
.

In vers 14 spreekt God zelf: ‘’Dewijl hij mij zeer
bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal
hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn
Naam. In totaal spreekt God zeven keer met nadruk
‘’Ik zal…’’. God legt uit wie Hij is en wat Hij zal
doen. Dat dit precies zeven keer gebeurt is geen
toeval, zeven is het getal van de Goddelijke
volmaaktheid.
Wat opvallend is aan deze opsomming is dat
precies in het midden de tekst van vanmiddag terug
te vinden is. ‘’In de benauwdheid zal Ik bij hem
zijn’’. Op dit punt ontmoet God ons in onze diepe
verlorenheid. God begint deze Psalm in de diepte en
daarmee laat God zien dat Hij in staat is om
diep af te dalen.
Misschien vraagt u zich nu af ‘’Is dit wel een
geschikte tekst voor een huwelijksdienst?’’ Lees
dan het eerste gedeelte van het huwelijksformulier
maar eens: ‘’Overmits aan de gehuwden gewoonlijk
velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde
overkomt…’’. En kijk dan terug naar de tekst voor
vandaag:’’ In de benauwdheid zal Ik bij hem zijn’’.
In alle moeite en zorgen die er zullen zijn, is God
erbij om Psalm 91 vers 15b uit te dragen.
Wellicht dat u zich nu afvraagt:’’ Maar voor wie
zijn deze woorden nu eigenlijk bestemd? Dominee u
kunt er toch niet zomaar van uitgaan dat deze
woorden op dit bruidspaar toeslaan?’’ Wel, Psalm
91 begint uniek. De Psalm begint met een
afgebroken zin: ‘’Die (wat vertaald mag worden
naar: wie ook maar) in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten…’’. Waarom begint
deze Psalm hiermee? Dat komt door het beeld van
de schuilplaats. De deur staat wagenwijd open,
voor iedereen.
.

Ook ons leven is in gevaar. Wat als jij deze
Schuilplaats niet kent? Psalm 91 stelt de deuren van
de schuilplaats wagenwijd open. Voor wie dan
maar… Hoe wordt deze schuilplaats persoonlijk
gekend? Dat lezen wij in vers 14: ‘’Dewijl hij Mij
zeer bemint…’’
‘’In de benauwdheid ben ik er bij.’’

-Amen-

16:05 uur, in de Sint-Martinuskerk
Na de kerkdienst benoemt Ard dat er
vandaag ook veel muziekvrienden aanwezig
zijn van het bruidspaar. Deze vrienden zullen
allen een eigen bijdrage leveren. De
kinderen van de Benjamin Zondagsschool
zingen het bruidspaar psalm 25 vers 2 toe:
‘’HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv'rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten.’’

Nadat de kinderstemmetjes verstomd zijn
komt het Shaare Zedek koor naar voren.
Martin bespeelt de piano en Arie dirigeert.
Ze zingen het lied ‘Alfa en Omega’:

.

“U bent Alfa en Omega.
Wij prijzen U, o God, want U bent ons loflied
waard.
Wij geven u de glorie.
Wij prijzen U, o God, want U bent ons loflied
waard!”

Christelijk Jongerenkoor Glory wordt
gedirigeerd door Martin en zingt het lied ‘Hij
leidt mij’ onder begeleiding van Reinier op
de piano:
O, wat een troost en zekerheid
te weten dat de Heer mij leidt
dat wat ik doe en waar ik ben
Ik steeds de hand van God herken
Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn
want door Zijn hand word ik geleid
Als ‘k soms door ’t donker heen moet gaan
of in het paradijs mij waan
langs zachte stroom, op woeste zee
steeds neemt God aan Zijn hand mij mee
Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn
want door Zijn hand word ik geleid
Ik leg mijn leven in Zijn hand
er ’s geen verzet meer van mijn kant
Ik ben tevreden met mijn lot
nu ‘k wandel aan de hand van God

.

Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn
want door Zijn hand word ik geleid
want door Zijn hand word ik geleid

De volgende beurt is aan het Urker Mans
Formatie en de zondagsschoolkinderen gaan
wat verzitten en stoten elkaar aan. Ze
vinden het prachtig dat de mannen in
traditionele kleding op gaan treden. Onder
leiding van dirigent Martin zingt het Urker
Mans Formatie drie verschillende liederen
(‘Houd mij vast’, ‘Haven van rust’, ‘Going
home’) toe. Ze worden begeleid door Reinier
op de piano.
Liedtekst ‘Houd mij vast’
‘’Ik ben een schip in de storm,
dat de haven niet vindt.
Houd mij vast, houd mij vast,
spreek mij aan als Uw kind.
Ik ben een vogel die vlucht,
voortgejaagd door de wind.
Houd mij vast, houd mij vast,
spreek mij aan als Uw kind.
Als Uw woord mij bereikt,
ik in U richting vind.
Houd mij vast, houd mij vast,
spreek mij aan als Uw kind.
Dan zijn stormen gestild,
voorbij is vlucht en wind.
Houd mij vast, houd mij vast,
spreek mij aan als Uw kind.’’
.

Liedtekst ‘De haven van rust’
“ ‘K Zwierf eenzaam en bang op een zee van
verdriet,
Zo ver van de veilige kust.
Toen hoor ‘d ik een stem zeggend ‘’kom nu tot
Hem’’
En ik kwam in een haven van rust.
Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust,
En vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan,
U bent veilig bij Jezus uw Heer.
O, zie hoe vol liefde uw Redder u wacht,
Hij weet van Uw scheepje in nood.
Kom, hoor naar Zijn stem, zoek uw toevlucht bij
Hem,
Want waarlijk Zijn liefde is groot.
Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust,
En vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan,
U bent veilig bij Jezus uw Heer.
De storm is voorbij en de lucht is geklaard,
En ’t zonnetje schijnt weer in ’t hart.
Hij sprak met Zijn stem, de wind hoord’ naar Hem,
En ik voelde niet langer de smart.
Dan vind ik mijn lust, in de haven van rust,
En vrees voor de stormen niet meer.
De kracht van d’orkaan richt geen onheil meer aan,
U bent veilig bij Jezus uw Heer.”
.

Liedtekst ‘Going home’
“Going home, going home
I am going home
Quiet like, some still day
I am going home
It's not far, just close by
Through an open door
Work all done, care laid by
Never fear no more
Mother's there expecting me
Father's waiting too
Lots of faces gathered there
All the friends I knew”

De indrukwekkende en krachtige
mannenstemmen galmen nog na in de kerk.
De leden van Vocalgroup Voice voegen zich
bij de Urker Mans Formatie. Onder leiding
van dirigent Martin zingen zij gezamenlijk
het lied ‘Hallelujah’. Dit vormt een bijzonder
indrukwekkende samenzang tussen de twee
verschillende koren. Reinier begeleidt het
gezang op de piano, de muziek en de zang
vormen een absoluut spectaculair
hoogtepunt van de voordrachten.
Afsluitend voegen het Christelijk
jongerenkoor Glory en Vocalgroup
Voice zich samen voor het lied ‘The Lord
bless you and keep you’. Zelf is Marijke ook
een actief lid van Vocalgroup Voice, maar
vandaag is haar plaats aan de zijde van haar
kersverse echtgenoot. De koren zingen onder
leiding van Martin en worden opnieuw
begeleid door Reinier op de piano.

.

Liedtekst ‘The Lord bless you and keep you’
‘’The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.
The Lord bless you and keep you,
the Lord make His face to shine upon you,
to shine upon you and be gracious
and be gracious unto you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you.
The Lord lift up the light
of His countenance upon you,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace,
and give you peace.
Amen,
amen amen,
amen amen,
amen amen.’’

Nadat alle muzikale bijdragen geleverd zijn,
vertrekt
iedereen richting Fort Altena. Hier zal het
diner en de receptie plaats vinden.

.

Het zijn hele leuk en fijne
kleinkinderen
17:30 uur, buitenplaats Fort Altena
Alle gasten hebben zich op de binnenplaats
van Fort Altena verzameld en genieten van
een lekker drankje. Uiteraard heeft nu
iedereen de gelegenheid om het bruidspaar
te feliciteren en alle goeds toe te wensen.
Ook de eerste cadeaus worden overhandigd.
Marks’ moeder heeft nog iets speciaals
voor haar zoon meegenomen: het boekje
‘’Mama vertel eens’’. Mark had haar dit
gegeven voor Moederdag en ter gelegenheid
van zijn huwelijk geeft ze het ingevuld weer
terug.
Ook opa Brandwijk zit heerlijk te genieten.
Hij vertelt geëmotioneerd: ‘’Ik vind het zo
ontzettend erg dat mijn vrouw er niet bij kan
zijn. Maar Mark en Marijke hebben gezegd
dat ze volgende week nog een keer hun
trouwkleding aantrekken en dan gaan we
langs bij mijn vrouw. Dan gaan we ook
foto’s maken, ik waardeer dat zo enorm dat
ze dat doen voor ons. Het zijn zulke
leuke en fijne kleinkinderen!’’
Ome Cees staat er ook bij en verteld zijn
vroegste herinnering aan het muzikale talent
van Mark: ‘’Ik weet nog heel goed dat pa en
ma hun 40-jarige huwelijksjubileum vierden
en dat Mark het zingen zou begeleiden op
het orgel. Het was nog echt een klein guppy
en hij zat helemaal voor op de kruk om
ergens bij te kunnen. Maar spelen dat ‘ie
kon!

De mensen waren echt zwaar onder de
indruk, ze konden gewoon niet geloven dat
zo’n jong jochie zulke muziek kon
produceren. En opa was natuurlijk
ontzettend trots op zijn kleinzoon, dat
begrijp je wel. Mark komt uit een muzikale
familie, maar hij heeft wel een uitzonderlijk
talent.’’

HEERE, wij brengen U dank voor
deze dag
18:00 uur, diner buiten op de
wal van het fort
Eigenlijk zou het diner om zes uur al
beginnen. Maar de bruid is nog niet helemaal
zo ver… Op de wal van het fort staat een
prachtige lange tafel helemaal in de
trouwhuisstijl gedekt en alle gasten hebben
hun plekje al ingenomen. Marijke echter zit
nog in de ‘’style stoel’’ van Hannah.
Hannah heeft de styling op het fort verzorgd
en ze zorgt ervoor dat ook de styling van
Marijke weer even bijgewerkt wordt. Zo ziet
Marijke er tijdens de receptie er ook weer
op en top uit. Na wat zenuwachtig opgejut
te zijn door Corianne snelt Marijke ook naar
de dinerplaats.

Pa Evertse begint het diner met gebed:
‘’HEERE God, wij brengen U dank voor deze
dag. En de tafel is nu gedekt voor het
voedsel dat wij straks tot ons zullen nemen.
Maar wij hebben ook voedsel voor het hart
nodig HEERE. Wij vragen U om een zegen
over dit eten en over de verdere avond.
Amen’’
Nadat het gebed uitgesproken is, mogen
Mark en Marijke het buffet openen. Alles is
op en top verzorgd, niemand had ook iets
anders verwacht. Alles is in gereedheid voor
de groep. Voor mij is het tijd geworden
om aan de terugreis te beginnen.

"Lieve Mark en Marijke,
Wat een feestje was jullie sprookjesbruiloft! En
wat een eer
dat ik dat erbij mocht zijn om jullie verhaal te
schrijven. op mocht doen tijdens jullie bruiloft!
Het was een prachtige dag, vol harmonie en
liefde. Ik wil jullie nogmaals van harte
feliciteren met jullie huwelijk. En ik wil
jullie ook hartelijk bedanken
voor deze mooi kans die jullie
mij gegeven hebben! Gods zegen
gewenst voor de toekomst!"
Liefs,
Mariëlle

