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HOE HET BEGON
Op de vroege ochtend van 11
september 2020 doet een
aangenaam septemberzonnetje
haar uiterste best om de
ochtendkou te verdrijven. Het
weer belooft in ieder geval
veel goeds. Op de Van der
Lekstraat in Hendrik-IdoAmbacht is de tuin van het
ouderlijk huis van de bruid in
alle vroegte al feestelijk
versierd. Vandaag is de grote
dag van Jarnick & Anne-José
aangebroken. Hoe hun verhaal
begon? Lees maar mee...

We reizen terug in de tijd. Naar het jaar
2017 om precies te zijn. Anne-José is met
VakanZ als leiding op vakantie in Italië.
Jarnick is samen met zijn gezin op dezelfde
vakantie. Tijdens die vakantie trekt AnneJosé vooral met de zusjes van Jarnick op en
heeft zij Jarnick zelf eigenlijk geen moment
zien staan. Voor Jarnick lag dat iets anders…
Het beeld dat hij had gezien, bleef maar
terugkomen. Zo erg dat hij, eenmaal
thuisgekomen van de vakantie, Anne-José
opzocht op Facebook en meerdere berichtjes
stuurde. Diegenen die Anne-José een beetje
kennen, weten dat zij niet de makkelijkste is
en iets niet gauw goed is. Ze is een ster in
het afhouden van jongens en verklaarde
Jarnick dan ook voor gek. Maar de
aanhouder wint en onder lichte druk van
haar moeder en Jeanne gaf ze die jongen
toch maar een kans.
Op een dag in oktober zou Anne-José toch al
naar Zeeland gaan en besloot die twee
afspraken dan maar met elkaar te
combineren. En toen gebeurde wat niemand
verwacht had… De vonk sprong over, van
beide kanten! Anderhalf jaar later verloofde
het stel zich. Anne-José wist het meteen
helemaal zeker: "Dit is hem!"
Op 14 oktober 2019 kochten Jarnick en AnneJosé een huis dat op 24 september 2020
opgeleverd wordt.
Een bijzonder en mooi verhaal van twee
mensen die zo op elkaars pad gebracht zijn.
Vandaag is de dag dat al jullie geliefden bij
elkaar gekomen zijn om getuige te zijn van
de belofte die jullie elkaar maken. Lees
maar mee.

Op de Van der Lekstraat in Hendrik-IdoAmbacht is de tuin van het ouderlijk huis van
de bruid in alle vroegte al feestelijk
versierd. De voordeur staat op een kiertje en
als een inbreker sluipt de wedding writer
naar binnen. De geur van warme broodjes
komt haar tegemoet. Eenmaal binnen
blijken er al heel wat mensen op de been te
zijn. In de woonkamer zitten pa en ma Van
der Linden samen te ontbijten. De fotografe,
Sjanine, maakt kennis met de videograaf die
ook zojuist aangekomen is. De bruid zelf zit
op een keukenstoel terwijl Johanna druk in
de weer is met haar kapsel.
Of het vroeg dag was vandaag? Pa: “Volgens
mij hoorde ik Anne-José vanmorgen om half
zes onze slaapkamerdeur dicht doen en ging
ze toen naar beneden.”
Anne-José vult aan: “Ik heb zo lekker
geslapen, joh! Helemaal geen last van
zenuwen. Het scheelt voor mij dat we
maandag al voor de wet getrouwd zijn.
Daardoor heb ik echt geen spanning. Het is
nu al een feestje. Jar heb ik nog niet
gesproken vandaag, maar het zou mij
helemaal niets verbazen als hij vanochtend
geen tijd heeft gehad om mijn appje te
beantwoorden omdat hij maar net op tijd uit
zijn bed kwam…”
Ondertussen is het wachten op de
trouwauto. Jarnick heeft de man op het hart
gedrukt waar hij de auto moet neerzetten,
want Anne-José mag hem onder geen beding
te vroeg zien. Dit is zijn verrassing voor
haar. Pa Van der Linden grapt: “’t Is vast een
Tesla!” Anne-José gruwelt: “Ik stap echt
niet in een Tesla!”

Naast de auto is Jarnicks verschijning ook
nog een verrassing voor Anne-José.
“Maandag heb ik al wel de trouwschoenen
van Jar gezien, maar daar kan ik echt
helemaal niets mee… Dat kan nog alle kanten
op. Ik heb er vertrouwen in, hoor!”
Intussen zijn de ceremoniemeesters, Judith
en Willian, ook gearriveerd. Judith neemt
even poolshoogte bij de bruid: “Hoe voel je
je, An? Ik zag gisteravond om kwart over elf
nog een appje van je binnenkomen over het
springkussen. Kun je het allemaal wel een
beetje loslaten?” Anne-José is zelf ook
regelmatig aan het werk als wedding
planner, dus ze heeft alles het liefst strak
onder controle. Maar dat loslaten en
genieten gaat helemaal goed komen,
verzekert ze Judith.
8.30 uur, slaapkamer Anne-José
Johanna legt de allerlaatste hand aan het
prachtige bruidskapsel van Anne-José en ze
kijkt tevreden naar het resultaat. De
prachtig volle bos haar van Ann-José is
perfect gekruld en een naturel make-upje
accentueert haar gezicht. Het is tijd om de
trouwjurk aan te gaan doen! Gevolgd
door haar moeder vertrekt Anne-José naar
boven. Op haar oude slaapkamer wordt
Anne-José door haar moeder in haar jurk
geholpen. De achterkant van haar jurk
is een lange rij met heel kleine knoopjes.
Van die knoopjes krijgt moeders toch
wel een beetje de zenuwen. Het is een
enerverend klusje en het vereist het
nodige gepriegel. Anne-José lacht: “Dat zal
Jar leuk vinden vanavond! Misschien
vraag ik Annet wel gewoon om mij te
helpen, die zit toch bij ons in het hotel.”

Inmiddels zit de jurk dan toch zoals ‘ie zou
moeten zitten. Er staat ineens een
volwaardige bruid in de kamer. Van beneden
schreeuwt pa Van der Linden naar boven: “Er
staan al allemaal mensen te kijken buiten!”
Anne-José giechelt: “Ik heb nog steeds het
idee dat er iemand anders gaat trouwen,
echt zo gek dit.”
Ma van der Linden loopt keurend een rondje
om haar dochter. Goedkeurend kijkt ze haar
meisje aan en zegt: “Dit is echt even zo’n
besefmoment van wat er gaat gebeuren
vandaag. Je ziet er prachtig uit, meis.
Johanna heeft je haar en make-up ook zo
mooi gedaan!” Als de sluier dan ook nog eens
bevestigd is in het haar van Anne-José, is
het plaatje helemaal compleet.

Beneden aan de trap staat Pa Van der Linden
zijn kleine meisje op te wachten. Als AnneJosé de trap afdaalt, neemt pa Van der
Linden zijn dochter van top tot teen op.
“Prachtig!”, is zijn eenvoudige, maar
hartelijk gemeende reactie. Hoezeer het
beeld van zijn dochter als bruid hem
daadwerkelijk raakt, wordt even later
duidelijk als pa met een grootse zakdoek
zijn brillenglazen schoon begint te vegen en
steels wat tranen wegveegt. Willian, die Jar
natuurlijk heel erg goed kent, knikt
goedkeurend en zegt: “Heel mooi Anne! Ik
weet wel zeker dat Jarnick dit mooi gaat
vinden!”

9.00 uur, op de stoep van het ouderlijk huis
van Anne-José
Op de bruid na verzamelt iedereen zich
buiten op de stoep om de bruidegom op te
wachten en om getuige te zijn van de first
look. Pa is in zijn nopjes en merkt op: “Het
gaat zo’n mooie dag worden vandaag! Wat
een heerlijk weer is het nu al. Echt fijn dat
het niet meer zo bloedheet is.”
Ondertussen zijn er ook al verschillende
buren uitgelopen om van dichtbij een kijkje
te komen nemen. Het duurt niet lang voordat
er in de verte een pruttelend geluid te horen
is en Judith en Willian de hoek om komen
rennen. Ze roepen: “Hij komt eraan!” En daar
komt een mint-blauwe oldtimer beetle de
hoek om. Zo’n speciale auto ontlokt heel wat
verterende geluidjes van de toeschouwers.
De bruidegom stapt uit en wordt enthousiast
begroet door zijn schoonmoeder: “Oooh Jar,
wat zie je er netjes uit!” Als Jarnick ziet
hoeveel belangstellenden zich ondertussen
verzameld hebben, grijnst hij en merkt hij
ietwat spottend op: “Maak er maar een show
van, joh!” Jarnick draait zich weer om naar
zijn auto en vanaf de passagiersstoel van de
beetle tovert hij een prachtig bruidsboeket.
Hij loopt naar het tuinpad toe en gaat keurig
met zijn rug naar de voordeur staan.
Gezonde spanning is van zijn gezicht af te
lezen… Dat deze man niet kan wachten om
zijn vrouw te zien is wel duidelijk!

De voordeur gaat open en stralend en vol
zelfvertrouwen loopt Anne-José op Jarnick
af. “Hier ben ik”, kondigt ze zichzelf aan en
verwachtingsvol draait Jarnick zich om. Wat
hij dan te zien krijgt, stelt hem zeker niet
teleur. Na een dikke knuffel en kus bekijkt
hij Anne-José nog eens goed en zegt: “Wat
mooi! Je ziet er echt heel erg mooi uit!”
Anne-José is in de gloria met Jars pakkeuze:
“Dus toch wel zandkleur! Heel gaaf.” Ook het
bruidsboeket valt zeer in de smaak bij AnneJosé. En gelukkig voor Jarnick, zijn keuze
voor de trouwauto krijgt ook alle lof en
aandacht van zijn bruid. Anne-José roept
enthousiast uit: “Wat een leuk autootje!”. Ze
trekt haar jurk een stuk op en showt
uitbundig haar mooie lichtblauwe sandalen
die pérfect matchen met de blauwe beetle.

Pa en ma Van der Linden staan enorm te
genieten van de reuring en pa schiet ijverig
plaatjes met zijn smartphone. Ook de
meelevende buurtjes overspoelen het
bruidspaar met complimenten. Het is tijd om
te vertrekken voor de fotoshoot. Ma kan het
niet laten om nog even aan de
manchetknopen te plukken. Pa slikt nog een
paar keer hard om de brok in zijn keel te
verdrijven en dan worden de ouders gedag
gekust en neemt het bruidspaar plaats in de
beetle. De buurtjes zwaaien het stel ijverig
uit. Op naar Zeeland!
10.25 uur, Slot Moermond
Een goed uur later draait de beetle de
oprijlaan van Slot Moermond op. Op het slot
zijn de voorbereidingen voor de heugelijke
dag al in volle gang. Een tuinman verzorgt
de lavendelstruiken die een heerlijke geur
verspreiden. Wat een feestelijke entree!
Anne-José stapt uit de auto en lacht: “Die
auto rijdt echt voor geen meter, joh! Wat
een lawaai… Maar wel zó leuk! Jar houdt
helemaal niet van aandacht, maar met deze
auto trek je natuurlijk aardig wat bekijks.
Allemaal mensen die ons inhaalden,
zwaaiden of staken hun duim op. Dat vond
zelfs Jar leuk.”
Inmiddels heeft ook de tweede fotografe,
Marit, zich bij ons gevoegd en gaan de
fotografes en de videograaf op zoek naar de
mooiste plekjes voor de fotoreportage.
Jarnick neemt de locatie, de auto en zijn
bruid eens goed in zich op. “Het is echt een
plaatje allemaal”, verzucht hij.

Op zijn gemak vertelt Jarnick wat er door
hem heenging toen hij Anne-José ontmoette
vanmorgen: “Toen ik met mijn rug naar de
deur stond te wachten op An voelde ik echt
een beetje spanning; kriebels in mijn buik.
Toen ik mij omdraaide en haar zag, was het
meteen goed. Ik was heel positief verrast
over haar jurk. Ik vind dat ze er echt
prachtig uitziet!”
Het slot wordt druk bezocht door toeristen
en een klein Duits meisje roept naar haar
moeder: “Mama! Ik zie de prinses!” En gelijk
heeft ze. Met haar elegante jurk, lange sleep
en sluier heeft Anne-José zeker iets weg
van een royal. Tot haar verbazing is haar
familie zowaar een keer aan de vroege kant
en komt haar broer met zijn gezin het
bruidspaar tegemoet. Eigenlijk mogen ze het
bruidspaar nog helemaal niet zien, maar
Christiaan verzekert hun dat hij niets zal
verklappen of doorsturen. Anne-José is
benieuwd hoe haar oudste tantezeggertje,
Matthias, haar jurk vindt. “Wel nice!”,
is de reactie van de coole puber.
De tijd begint een beetje te dringen en snel
stapt het bruidspaar plus hun gevolg weer in
de auto’s om naar de Zeepeduinen, bij de
walvisbunker, te rijden voor het vervolg van
de fotoshoot. Ook op de bospaadjes
trekt het bruidspaar de aandacht van de
voorbijgangers. Zoiets bijzonders kom
je natuurlijk ook niet dagelijks tegen tijdens
je fietsrondje… Sjanine, Marit en de
videograaf maken optimaal gebruik van de
prachtige omgeving en laten Anne-José en
Jarnick verschillende poses aannemen. Het
bruidspaar laat het gelaten over zich
heenkomen. Ze stralen.

Na de foto’s is er nog even tijd voor een
broodje en dan is het tijd om in de auto te
stappen en richting de kerk te vertrekken.
14:15 uur, Sint Jacobuskerk te Renesse
De kerkelijke huwelijksbevestiging vindt
plaats in de Sint Jacobuskerk te Renesse.
Een gotische kerk, gebouwd in de 16e eeuw
in het centrum van Renesse. Een statig
gebouw dat meer dan genoeg plaats kan
bieden aan alle gasten. Die gasten staan
inmiddels een tikkeltje ongeduldig te
wachten op het bruidspaar. Een enkeling van
hen had al een glimp opgevangen van
het bruidspaar. De meesten echter staan
nieuwsgierig te wachten en ze zijn
razend benieuwd hoe het bruidspaar
eruitziet. Zelf hebben de gasten zich keurig
aan de dresscode gehouden. De kleuren
denimblue, ijsblauw en off-white voeren de
boventoon. De gasten stellen zich aan
weerszijden van het pad op en vormen een
erehaag. Ze hoeven niet lang meer te
wachten, want daar komt het bruidspaar al
de hoek om. Het bruidspaar wordt met
enthousiaste en lovende reacties ontvangen.
De gasten worden per huishouden naar
binnen geroepen. Ze krijgen hun plaats
toegewezen door Judith en Willian.

Na het inleidend orgelspel wordt iedereen
verzocht om op te staan. Verwachtingsvol
draaien alle hoofden in één vloeiende
beweging naar de deur van de kerk. De
dominee, kerkenraad en ouders komen
binnen en lopen naar hun plaatsen voorin de
kerk. Even later volgt Jarnick hen. Van
achterin de kerk loopt hij naar voren
om daar zijn bruid op te wachten. Niet veel
later stappen Anne-José en haar vader over
de drempel. Aan de arm van haar vader
wordt de bruid naar haar bruidegom geleidt.
Een kostbaar moment voor zowel vader als
dochter. Als pa Van der Linden zijn dochter
toevertrouwd heeft aan Jarnick, geeft AnneJosé haar vader een dikke kus.

De dienst begint met het zingen van het
eerste lied ‘Zoekt eerst het koninkrijk van
God’.
De schriftlezing voor de preek is 1 Korinthe
13: 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen
en der engelen sprak, en de liefde niet had,
zo ware ik een klinkend metaal, of luidende
schel geworden. 2 En al ware het dat ik de
gave der profetie had, en wist al de
verborgenheden en al de wetenschap; en al
ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik
bergen verzette, en de liefde niet had, zo
ware ik niets. 3 En al ware het, dat ik al mijn
goederen tot onderhoud der armen
uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn
lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou
worden, en had de liefde niet, zo zou het mij
geen nuttigheid geven. 4 De liefde is
lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is
niet afgunstig; de liefde handelt niet
lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt
zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij
denkt geen kwaad; 6 Zij verblijdt zich niet in
de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich
in de waarheid; 7 Zij bedekt alle dingen, zij
gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij
verdraagt alle dingen. 8 De liefde vergaat
nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij
zullen te niet gedaan worden; hetzij talen,
zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te
niet gedaan worden. 9 Want wij kennen ten
dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch
wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan
worden. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als
een kind, was ik gezind als een kind,
overlegde ik als een kind; maar wanneer ik
een man geworden ben, zo heb ik te niet
gedaan hetgeen eens kinds was.

12 Want wij zien nu door een spiegel in een
duistere rede, maar alsdan zullen wij zien
aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten
dele, maar alsdan zal ik kennen,
gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft
geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de
meeste van deze is de liefde.
De dominee heet iedereen welkom op deze
vreugdevolle dag en in het bijzonder de
aanwezigen kinderen krijgen een warm
welkom van de dominee. Hij begint zijn
preek met een inleiding voor de kinderen:
“Waarom gaan oom Jarnick en tante AnneJosé vandaag met elkaar trouwen? Omdat ze
van elkaar houden en hun leven met elkaar
willen delen. Wij zijn hier nu bij elkaar om
de zegen van God over dit huwelijk te
vragen. Waar komt die liefde voor elkaar
vandaan? Dat heeft God gedaan, God heeft
de liefde geschapen. In de Bijbel lezen wij:
‘God is liefde’. Wij moeten leren om God lief
te hebben boven alles, dat is het
allerbelangrijkste in het leven. Vraag daar
maar veel om, kinderen. Dan komt de Heilige
Geest in je hart werken en geeft hij je een
nieuw hart vol met liefde voor God en de
mensen om je heen. Zonder deze alles
omvattende liefde kunnen wij helemaal niets
doen.”
De dominee vervolgt zijn preek over
Korinthe 13 vers 13: ‘En nu blijft geloof, hoop
en liefde, deze drie; doch de meeste van
deze is de liefde.’ Het is ook de tekst op de
trouwkaart van Jarnick en Anne-José.

Na de preek volgt de bevestiging van het
huwelijk volgens het huwelijksformulier. Als
zowel Jarnick als ook Anne-José met “ja” op
de vragen geantwoord hebben, ontvangen zij
de zegen over hun huwelijk. Tijdens de
zegen zingen alle aanwezigen hen psalm 134
vers 2 toe. Na het gebed (uit het
huwelijksformulier) zingen de aanwezigen
het bruidspaar staande psalm 134 vers 3
toe. Na het zingen wordt de huwelijksbijbel
door de ouderling van de Gereformeerde
Gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht
overhandigd. De dienst wordt afgesloten
met het zingen van liederen en een gebed.
Onder het uitleidend orgelspel ‘Ga nu heen
in vrede’ mogen de gasten terugkeren naar
Slot Moermond.

De 15.12 uur Slot Moermond
Bij het slot is het al een drukte van belang.
Een aantal neefjes en nichtjes hebben hier
tijdens de kerkdienst samen met hun
moeders gewacht op de komst van het
bruidspaar. Het geduld van de kids is
inmiddels op aan het raken en er wordt druk
geravot en er worden boevenstreken
uitgehaald. Sandra vertelt: “Ja, zonder
neefjes en nichtjes geen bruiloft voor Anne
hoor. An is echt een familiemens, als ze maar
mensen om zich heen heeft, dan is het al
snel goed. Wij zijn inmiddels ook super
benieuwd naar An en Jar, iedereen heeft ze
net natuurlijk al gezien bij de kerk, maar
voor ons is het nog echt een verrassing!” Het
bruidspaar is er nu écht bijna. In de tuin van
het slot is een champagne wall voorbereid.
Oma is niet bekend met zo’n hip fenomeen.
Ze slaat het bouwwerk van een afstandje
gade en vraagt zich hardop af: “Is dat
voor de vogels?”
15:24 uur, Tuin Slot Moermond
Het grind knerpt onder de banden van de
beetle en daar komt het bruidspaar de hoek
om gereden. Sandra roept enthousiast: “Écht
supermooi!” Heleen vult aan: “Ik wist echt
totaal niet wat ik moest verwachten, maar ik
vind ze echt zo mooi…” Het bruidspaar laat
zich opnieuw bewonderen en geniet van de
welgemeende complimenten. Ook de
champagne wall trekt de aandacht… Ma Van
der Linden roept verrast: “Oooh Wim! Kijk
eens hoe mooi die wall geworden is” Pa staat
het eindresultaat van zijn vakwerk
goedkeurend te bekijken. Marit heeft minder
oog voor het ambachtelijke werk van haar
pa, maar ze heeft wel oog voor de glazen
die aan de wall gehangen worden… “Leuk
die wall, maar ik zou wel een glaasje
lusten!”, merkt ze droog op.

Aan het bruidspaar de eer om de eerste
twee glazen te pakken en te toasten. De rest
van het gezelschap volgt en al snel is de
tuin gevuld met kletsende mensen die
feestelijk van een glaasje champagne
genieten. Matthias neemt zijn tante Marit
eens goed op en merkt met een grote grijns
op: “Zo, die heeft de drank gevonden hoor!”
Marit geeft allerminst om de opmerking van
haar neefje en proost lachend haar man Dirk
toe. Dirk heeft een enigszins ondeugend
grijnsje op zijn gezicht. Tegen de rest van
hun groepje verkondigt hij wat hij zojuist
van de bediening heeft vernomen: “Jullie
moeten je vanavond allemaal goed op teken
controleren, want die schijnen hier te zitten.
En je weet het, hè… Die beestjes kruipen
graag op de warme plekjes.” Met een vette
knipoog kijkt hij de kring rond en de rest
schiet in de lach.
.

Naast de champagne wall staat een sweet
table met daarop de bruidstaart, donuts die
helemaal matchen met het kleurenthema en
andere zoetigheid. Alles is met uiterste zorg
en precisie gemaakt door Bakkerij Vlot.
Anne-José en Jarnick snijden de bruidstaart
aan, voeren elkaar een eerste hapje taart en
laten aan de rest weten dat het gebak meer
dan goedgekeurd is. Na het bruidspaar
worden ook alle andere aanwezigen voorzien
van een stukje gebak. Siemen heeft een
donut met blauw glazuur te pakken.
Genietend neemt hij een grote hap, bekijkt
zijn blauwe handjes en veegt deze zonder
aarzelen aan zijn, nu niet meer zo
spierwitte, bloesje af.
.

Pa en ma Vroegindeweij staan genietend met
een gebakje in hun handen het bruidspaar
gade te slaan. Ma vertelt hoe het er
vanmorgen aan toeging in huize
Vroegindeweij: “Gelukkig hoefde Jarnick er
niet enorm vroeg uit. Hij is eerst uitgebreid
in bad geweest, dat ontspant hem altijd
enorm. Op een gegeven moment heb ik hem
wel moeten vertellen dat hij eruit moest
komen, anders ging hij te laat komen. Daarna
heb ik hem met zijn pak geholpen. We
hebben heerlijk met het gezin op de bank
ontbeten. Gewoon heel relaxt, zo wilde
hij dat ook graag. Na het ontbijt hadden we
nog wat tijd over en heeft hij lekker een
poosje piano zitten spelen. Die piano zal hij
straks wel gaan missen… Maar gelukkig blijft
hij op het dorp wonen!”
Jarnicks zusje, Elsedien, vult aan: “Hij is echt
enorm aan het genieten van zijn dag, dat zie
ik zo. Net bij de kerk dacht ik een beetje
spanning van zijn koppie af te lezen, Jar is
niet zo gek op die officiële momenten.
Gewoon gezellig samen zijn met elkaar, dat
is waar Jarnick altijd wel voor te porren is.
Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat
Jarnick en ik een bijzondere band met elkaar
hebben. We zijn echt de allerbeste maatjes
en doen heel veel samen. Natuurlijk ga ik
hem straks wel missen als hij niet langer
meer thuis woont, maar we hebben hier echt
naar toegeleefd, dus we zijn er ook wel aan
toe met zijn allen. En hij verdwijnt helemaal
niet plotsklaps uit mijn leven; hij blijft
gewoon in de buurt!”

Nadat iedereen van een heerlijk gebakje
genoten heeft en de feestelijke stemming er
goed in zit is het tijd voor het fotomoment.
Alle aanwezigen worden voor het slot
geplaatst. Aan Sjanine de uitdaging om
iedereen de juiste kant op te laten kijken én
te laten lachen. Na een paar pogingen is
het gelukt en komen alle andere
fotocombinaties aan de beurt. Joah stapt
eigenwijs rond. Zelfs zijn lichtblauwe knuffel
voldoet aan de dresscode.
De vrouwen Van der Linden zijn aan de beurt
om gezamenlijk vastgelegd te worden.
Bewonderend roept ma Van der Linden: “An,
wat ben je toch slank!” Sandra, die zwanger
is, roept semi-verontwaardigd: “Bedankt,
ma!” Natuurlijk met een hoop gelach van de
omstanders ten gevolg. De stemming zit er
lekker in!
Ondertussen hebben de mannen vooral veel
aandacht voor de trouwauto. De mint-blauwe
beetle wordt aan alle kanten bekeken en
gekeurd. Ineens veranderen alle mannen in
heuse autokenners en er worden wat
‘interessante feitjes’ opgelepeld. Even in de
auto zitten maakt het feest natuurlijk
helemaal compleet… Pa Van der Linden voelt
zich de koning te rijk in de auto en roept:
“Geweldig! Zo’n auto heb ik ook gehad! Wel
in een andere kleur hoor…”

Nadat alle foto’s gemaakt zijn, heeft het
bruidspaar een verrassing voor hun gasten.
Naast het slot is een beschutte open plek
waar het personeel een ceremoniesetting
opgebouwd heeft. Aan weerszijde van een
lange witte loper staan stoelen klaar voor de
gasten en aan het einde van de witte loper
staat een bankje klaar waar het bruidspaar
plaats mag nemen. Doordat Jarnick en AnneJosé op 7 september al voor de wet
getrouwd zijn, zou dit officiële gedeelte
eigenlijk ontbreken op deze dag. Natuurlijk
is een persoonlijk woordje op een dag als
deze wel erg feestelijk en wie kan dat beter
dan Annes broer Christaan? Als onofficiële
BABS krijgt Christiaan de eer om zijn zusje
en zwager door het huwelijk aan elkaar te
verbinden.

Christaan begint: “Namens Jarnick en AnneJosé mag ik jullie als oudste broer van AnneJosé van harte welkom heten bij deze
huwelijksceremonie. Van harte welkom aan
pa en ma Vroegindeweij en pa en ma Van
der Linden. Beide ouders mogen hier ook
aanwezig zijn als getuigen. Tevens van
harte welkom opa en oma Vroegindeweij en
opa en oma Knulst. Daarnaast mag ik ook
alle broers en zussen, zwagers en
schoonzussen, neefjes en nichtjes, ooms
en tantes, vrienden en vriendinnen welkom
heten bij deze ceremonie. Stuk voor stuk zijn
jullie bijzonder voor Jarnick en Anne-José en
stuk voor stuk willen zij jullie erbij hebben
op deze bijzondere dag.
Jarnick en Anne-José zouden zichzelf niet
zijn als ze hun trouwdag niet anders zouden
doen dan de meesten anderen doen. Jarnick
en Anne-José zitten hier niet als vrijgezel,
maar als getrouwd stel. Zij zijn namelijk
afgelopen maandag, 7 september om 9:40
uur al officieel in het huwelijk getreden voor
de burgerlijke stand te Middelharnis. En dat
heeft toch wel het meest te maken met
Anne-José. Zij wil zo graag controle over
alles hebben. En om dan de
huwelijksceremonie te laten doen door een
ambtenaar die je eigenlijk niet zo goed kent,
en waarvan je niet zeker weet wat hij gaat
zeggen… Dat is wel heel lastig.
Vandaar dat Anne-José een paar maanden
geleden opeens met mij wilde praten, als dat
uitkwam. Natuurlijk! Ze kwam vragen of ik
haar BABS wilde zijn (Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand).
Natuurlijk wilde ik dat!

Voor diegenen die Jarnick en Anne-José nog
niet zo goed kennen wil ik ze toch nog even
aan jullie voorstellen.
Jarnick is geboren op 30 april 1997. Hij is
het derde kind in een gezin van zes
kinderen. Hij heeft een rustige jeugd gehad,
ging in Middelharnis naar de basisschool en
vervolgens naar de Prins Maurits voor het
voortgezet onderwijs. Daarna werd het wat
rommeliger in zijn jonge leventje… Hij weet
het allemaal even niet zo meer. Eerst een
jaartje commercieel op het Hoornbeeck, dat
is het niet, vervolgens een jaar handel, dat
wordt het ook niet. Vervolgens toch weer
iets heel anders: handel en verkoop.
Waarvan Jarnick zegt, dat is het domste wat
ik gedaan heb. Maar goed, uiteindelijk
heeft hij een diploma.

Vervolgens doet hij ook nog een opleiding
tot rijinstructeur en doet hij her en der nog
wat. Uiteindelijk komt hij bij HDG terecht als
Quality Inspector groente en fruit, waar hij
nog steeds werkt en waar hij goede
vrienden is geworden met Willian! Jarnick
vindt het heerlijk om te varen, aan zijn boot
te werken en te rommelen in de werkplaats
met Marco. Hij vindt het ook heerlijk om te
plagen. Zo heeft hij zijn zusje eens vreselijk
in de maling genomen toen zij op de uitslag
van haar examen zat te wachten. Met een
afgeschermd telefoonnummer belde hij haar
op en deed hij zich voor als leraar van
school…
Jarnick, ik was overigens erg verbaasd toen
ik een enigszins intiem slaapkamergeheim
van jou te horen kreeg, waarvan ik mij
oprecht afvraag hoe dat straks zal gaan in
jullie huwelijk. Ik hoorde dat jij niet zonder
ventilator kan slapen… Wil je daar zelf iets
over zeggen nu het nog kan?
We gaan verder met Anne-José, geboren op
9 februari 1999 als jongste in een gezin van
zeven. Anne-José gaat naar de Willem de
Zwijger basisschool en naar de Guido en het
Hoornbeeck voor de vervolgopleidingen.
Voor haar opleiding verpleegkunde gaat ze
in het derde jaar werken in het Maasstad.
In haar jeugd heeft Anne-José veel te maken
gehad met ziekenhuisopnames en medische
zorgen. Ondanks dat heeft ze haar jeugd als
fijn ervaren en is ze juist daarom het werken
in de zorg fijn gaan vinden. Eén iemand in
het leven van Anne-José wil ik speciaal
noemen, iemand waarvan wij als broers en
zussen en pa en ma al heel wat plannen
voorbij hebben horen komen.

Ze zouden samen in een huisje in het bos
gaan wonen, ze zouden samen echt van alles
en nog wat gaan doen, ze hebben op
dezelfde school en opleiding gezeten, doen
hetzelfde werk en wonen al vanaf hun eerste
levensjaar naast elkaar. Daan, wat heb jij
een bijzondere rol in het leven van AnneJosé vervuld. Anne-José vindt het heerlijk
om dingen te regelen. Zo heeft ze als hobby
onder andere zingen, het regelen van
bruiloften, maar ook het organiseren van
allerlei dingen.
Inmiddels zijn we aangekomen in Italië, we
spreken over het jaar 2017. Anne-José is met
VakanZ als leiding op vakantie in Italië.
Tijdens die vakantie trekt Anne-José vooral
met de zusjes van Jarnick op en heeft zij
Jarnick zelf eigenlijk geen moment zien
staan. Voor Jarnick lag dat iets anders…
Het beeld dat hij had gezien, bleef maar
terugkomen. Zo erg dat hij Anne-José
opzocht op Facebook en meerdere berichtjes
stuurde. Diegenen die Anne-José een beetje
kennen, weten dat zij niet de makkelijkste is
en iets niet gauw goed is. Ze is een ster in
het afhouden van jongens en verklaarde
Jarnick dan ook voor gek. Maar de
aanhouder wint en onder lichte druk van
haar moeder en Jeanne gaf ze die jongen
toch maar een kans.
Op een dag in oktober zou Anne-José toch al
naar Zeeland gaan en besloot die twee
afspraken dan maar met elkaar te
combineren. En toen gebeurde wat niemand
verwacht had… De vonk sprong over, van
beide kanten! Anderhalf jaar later zijn jullie
al verloofd, volgens Anne-José omdat ze
het meteen wist: dit is hem!

Op 14 oktober 2019 hebben jullie het huis
gekocht en als het goed is wordt dat op 24
september 2020 opgeleverd. Wat een
bijzonder en mooi verhaal van twee mensen
die zo op elkaars pad gebracht zijn. Jarnick
vertelde dat jullie er beiden van overtuigd
zijn dat jullie door God bij elkaar gebracht
zijn en daarom zijn wij hier vandaag bij
elkaar om getuige te zijn van de belofte die
jullie elkaar maken.
Daarom wil ik Jarnick en Anne-José vragen
om te gaan staan en elkaar de rechterhand
te geven en te antwoorden op de volgende
vraag: Arie Jacob Vroegindeweij, verklaar jij
Johanne Cornelia Jozina van der Linden aan
te nemen tot echtgenote en getrouw de
plichten te zullen vervullen die de wet aan
de huwelijke staat verbindt? Wat is daarop
je antwoord? Jarnick: “Ja!” Christaan
vervolgt: “Johanne Cornelia Jozina van der
Linden, verklaar jij Arie Jacob Vroegindeweij
aan te nemen tot wettig echtgenoot en
getrouw de plichten te zullen vervullen die
de wet aan de huwelijkse staat verbindt?
Wat is daarop je antwoord?”
Natuurlijk antwoord ook Anne-José met een
luid en stralend: “Ja!”
Christaan: “Dan verklaar ik, als broer van
Anne-José dat Arie Jacob Vroegindeweij en
Johanne Cornelia Jozina van der Linden
door het huwelijk met elkaar verbonden zijn.
Dan mogen jullie elkaar nu kussen! Dat
laatste laat het bruidspaar zich geen twee
keer zeggen en enthousiast feliciteren AnneJosé en Jarnick elkaar.

Christaan neemt het woord weer en
vervolgt: “Er is in het leven van Jarnick een
speciaal iemand die hij al veel langer kent
dan Anne-José. En dat is zijn zusje Elsedien.
Elsedien, wil jij naar voren toe komen? Jij
bent het zusje waarvan Jarnick zei: ‘Wij
doen echt alles samen, zij is de vrouwelijke
Jarnick en ik de mannelijke Elsedien’. Wat
bijzonder om zo’n broer-zus relatie te
mogen hebben. En wat is er dan mooier dat
Elsedien jullie de ringen zal overhandigen
die symbool staan voor de eeuwige
verbondenheid tussen man en vrouw…
Nadat de ringen uitgewisseld zijn, is er nog
één laatste officiële handeling. De akte mag
nog voorgelezen worden, daarvoor nodigt
Christaan de vader van de bruidegom uit om
naar voren te komen.

Pa Vroegindeweij leest voor: “Op 7
september 2020 is in Middelharnis gemeente
Goeree Overflakkee het huwelijk voltrokken
van Arie Jacob Vroegindeweij en Johanne
Cornelia Jozina van der Linden. Het
bruidspaar heeft verklaard elkaar aan te
nemen tot echtgenoten en getrouw alle
plichten te zullen vervullen die de wet aan
de huwelijkse staat verbindt. Als ambtenaar
van de burgerlijke stand heb ik uitspraak
gedaan dat zij door het huwelijk aan
elkaar zijn verbonden. Als getuigen waren
tegenwoordig: De vader van de bruidegom:
Johannis Willem Vroegindeweij, de moeder
van de bruidegom: Jacoba Adriana van Driel,
de vader van de bruid: Willem van der
Linden en de moeder van de bruid: Adriana
Cornerlia Knulst.”
En na het lezen van de akte sluit Christiaan
de ceremonie met de volgende woorden af:
“Dan zijn we nu aan het einde gekomen van
de ceremonie. Ik wil graag nog wat laatste
persoonlijke woorden spreken. Op 23
december 2003, op mijn trouwdag, kwam
Anne-José ’s ochtends vroeg huilend mijn
slaapkamer binnen; je was toen vier jaar. Op
de vraag waarom je huilde, Anne-José,
antwoordde jij: ‘Nog een paar uur en dan
heb ik geen grote broer meer’. Die dag
mocht jij ons bruidsmeisje zijn en wat is het
dan bijzonder dat ik vandaag mijn kleine
zusje mag trouwen en je met een gerust hart
aan Jarnick toe mag vertrouwen. Ik wens
jullie van harte Gods zegen toe in jullie
huwelijk.”

De persoonlijke ceremonie is een groot
succes en druk napratend begeeft iedereen
zich weer naar de tuin van het slot. In de
tuin wordt iedereen voorzien van een hapje
en een drankje.
Daan vertelt mij over zijn bijzondere band
met Anne-José: “Anne en kennen elkaar al
vanaf onze geboorte. Er zat maar een huis
tussen onze huizen, dus dat was natuurlijk
dikke mik. We deden echt álles samen. Twee
handen op één buik. Toen we nog klein
waren, gingen we op stap met de
traptrekker. We hadden bedacht dat we de
schutting gingen ‘verven’ met regenwater.
Alleen Anne had op dat moment een wondje
in haar nek en dat raakte ontstoken door dat
vieze water. Daar heeft ze nog steeds een
plekje van in haar nek. Getekend door het
leven dus, dankzij onze capriolen. Anne is
een heel warm mens, heel zorgzaam én een
controlefreak. Ze staat echt altijd voor een
ander klaar! Dat waardeer ik het meeste in
haar.”
Ma van der Linden staat van een afstandje
genietend toe te kijken. Ze verzucht: “Wat
een heerlijke dag. We genieten zo enorm van
deze dag. We voelen ons rijk gezegend met
ons gezin en beseffen ons maar al te goed
dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Anne
liet zich vanmorgen aan d’r vader zien,
dat is voor mij stiekem toch wel het
hoogtepunt geweest. Zo’n dag als deze
brengt toch allerlei emoties teweeg. Veel
blijdschap en vreugde, maar ook een
stukje weemoed. We sluiten nu toch een
bepaalde fase af…”

Tijdens de barbecue is er ook gelegenheid
voor vrienden en familie om een stukje te
doen. De broers en zussen van Anne-José
verrassen het bruidspaar met een
zelfgeschreven lied op de wijs van het lied
‘Do-Re-Mi’ uit de film ‘The sound of music’.
Lied voor Anne-José
Je komt uit een gezin van zeven Zingen:
eigen broers en
Jij, Anne, als jongste meid zussen
Je oudste broer is Christiaan
Gevolgd door je zussen An en San
An en San
Toen kwam Jan
Van An en San naar Janneman
Arco daar
Marit hier
do-re-mi-fa-sol-la-ti-do
An je bent de jongste zus Zingen: zussen en
In je mooie jurk en dus schoonzussen
Ben je nu geen kleintje meer
En dat doet een beetje zeer
Maar de kleintjes worden groot
Zat je bij je moe op schoot
Is die tijd nu echt voorbij
E-en heet je vroeg indeweij ij ij
An je
staat voor ieder klaar
En dat is maar al te waar
Staat er iemand dan met pech
An, die brengt ze dan wel weg
En roept men om zuster An
Zij doet altijd wat ze kan
Jij, een hele lieve meid
Nee-eemt tijd voor ons, en…

Wij als zussen en je broers
Volgen allemaal hun koers en zussen
An je was nog maar net één
Toen Nel op t toneel verscheen
En zo kwamen er steeds bij
Is het nu een hele rij
En daar hoort ook Jarnick bij
Hij voor altijd aan je zij
do-re-mi-fa-sol-la-ti-do
On-ze-lie-ve-tan-te-An (omlaag)
On-ze-lie-ve-tan-te-An (omhoog)
Als je
Zingt
Als je
Zingt

tante Anne kent
ze liedjes elk moment
tante Anne kent
ze liedjes elk moment

En toen was daar dan Vakanz
Dit was jullie grote kans zwagers
Jij keek Jarnick nog niet aan
Dus hij zag jou toen weer gaan
Via Facebook nog een keer
En toen ging het als een speer
Jar zo trots, ja, als een pauw
En nu is ze echt jouw vrouw
Als je tante Anne kent,
Zingt ze liedjes elk moment
An je blijft de jongste zus
In je mooie jurk en dus aanhang
Oh wat zijn we nu toch blij
Met een grote zus als jij
Alle spullen neem je mee
Naar je huisje op Flakkee
Ambacht is nu echt voorbij
En-heet je vroeg in de WEIJ

Aan het einde van het lied lopen alle neefjes
en nichtjes hevig zwaaiend uit beeld. De
vriendinnen van Anne-José hebben een
vragenspel voorbereid. Voor elke goede
vraag wordt het bruidspaar beloond met
twee puzzelstukjes en voor elk fout
antwoord moet het bruidspaar elkaar voor
straf een bepaald aantal seconden zoenen.
Gelukkig lijken Jarnick en Anne-José niet
zo zwaar te tillen aan deze straf…
Al met al is het een zeer geslaagde avond
met heerlijk eten, gezellig geklets en vrolijk
gelach. Een prachtige bekroning van deze
bijzondere dag.
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