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Na onze fijne 3e Engeland Tour jl. 
mei mochten wij als Koor gastheer 
zijn voor een leuke groep van de All 
Saints’ Parochie uit Peterborough. 
Zaterdag 16 augustus was het dan 
zover: laat in de middag kwamen  

onze vrienden uit Engeland aan op Station Gorinchem. Op 
mijn verzoek hebben Robert (de ‘stevige’) en Matthew mij 
geschreven over hun ervaringen en indrukken. Zelf ben ik op 
woensdag meegegaan naar Slot Loevestein en natuurlijk naar 
de fijne picknick in ’Bok Gardens’. Het was een leuke week! 

Matthew (links, samen met 
Christopher spelend op Jeroen’s 
orgel) schrijft dat zijn moeder Jo het 
Nederlandse landschap erg mooi 
vond, maar het jammer vond dat ze 
geen tulpenvelden heeft gezien.  
Jo en Peter waren te gast bij de  

familie Hoepel, waar ze 
het érg naar hun zin 
hadden. Zoals Jo het  

vertelt: “Het was als ’home away 
from home’”. Een mooi 
compliment! Jo moest zich wel de stuipen lachen 
omdat haar man Peter boven in het stapelbed moest 
slapen… De Willbye’s hebben zich prima vermaakt! 

(All Saints’ jeugd op de boot 
naar Woudrichem) 
 
Robert en Anne Raven logeer-
den bij Tineke, Arnold en Leon, 
waarmee ze sinds enkele jaren 
mee bevriend zijn en waar ze 
al eerder op vakantie waren. 

Kennis zonder 
verstand  
is dubbele 
dwaasheid. 
 

Balthazar Gracian 

citaatje 
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(zonder succes) proberen 
te vliegeren. Het was te 
leuk om weer naar huis te 
gaan, maar ja… 

(Bij Slot Loevestein;  
boven: lunch van Anne, 
Robert en Father David; 
rechts: Arthur in z’n sas). 
 
Robert en Anne genoten 
ook erg van hun dagje 
Loevestein. Het was heer-
lijk weer en het was een 
relaxte dag: ‘niks moest’. 
Zelfs de lange wandeling 
van Vuren naar Gorcum 

Vanwege Robert’s werk als koster 
van de parochiekerk moet hij meestal 
‘s zondags werken. Voor hem was 
het écht vakantie om een zondag 
‘vrij’ te zijn. Gewoon naar de kerk 
zonder een oogje in het zeil te 

hoeven houden, thuis samen zingen, een verfrissende 
wandeling door Gorinchem maken en dan in de regen 
proberen te barbecuen. Dat was een heerlijke zondag! 
 
De kanotocht bij Leerdam was voor Anne een avontuur: 

dat werd een natte maar leuke nieuwe ervaring. In ieder geval 
maakte ze een héle tocht, en dat kon Father David niet 
zeggen: die hield het na enkele minuten voor gezien…  
En het kon nóg mooier: iedereen genoot van een heerlijke 
dag aan het Scheveningse strand: lekker in zee, zonnen, en  
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mocht de pret niet 
drukken. Anne en 
Robert vatten hun 
week bij ons zó 
samen: “de gezin-

nen, het weer en de activiteiten         (Diederik en Bart als  
 waren SUPER en ze                ‘stuurman’ op de veerboot) 
zien uit naar de volgende keer”! 
 

(’Aanvallen’ bij de ‘picknick’ in ‘Bok Gardens’: heel gezellig) 

Ik kon zelf alleen op 
woensdag mee, naar Slot 
Loevestein. Maar zoals 

Anne en Robert al schreven; het 
was een heerlijke dag. Leuk om je vrienden uit 
Peterborough weer te ontmoeten en mijn zus Riet en ik 
hielden er door een praatje met Jo Davey een bijzonder 
fijn vakantieadres aan over (bij haar oom in ZW 
Engeland). Het was goed te horen dat iedereen het 
naar de zin had. 
 

(rechts: Henriëtte 
genoot meer van 
haar eten dan van de 
foto. rechtsonder: 
June neemt afscheid 
uit de trein) 
 
Al moeten we 
natuurlijk de échte 
plannen nog maken 
(Leden-werving gaat 
voor...) hopen we in 
2004 en 2005 weer 
een uitwisseling te 
doen met All Saints’. 

'Wij hebben het 
niet geweten' 
zegt meer over 
ons geweten dan 
over onze kennis. 

Freek de Jonge 

citaatje 


