
Beste medeparochianen van de Sint Hippolytuskapel 

Ik schrijf hier een zeer ernstig bericht wat niet het coronavirus betreft. Al eerder heb ik een aantal 

van U bericht over pastoor Bosco Beijk. Hij meldde mij dat hij bij een endoscopie een aantal poliepen 

bleek te hebben , die zijn verwijderd. Deze poliepen  bleken na onderzoek aan te geven dat zij niet 

onschuldig waren. Tevens werd hem gezegd dat er een gezwel  aanwezig was dat de grootte had van 

een aardappel en daaraan  zal hij geopereerd worden op 1 april. Bosco Beijk deed daar nog redelijk 

optimistisch en laconiek over.  Hij dacht het huwelijk van 3 april wel weer gewoon te kunnen doen. 

Zo sommigen van U weten dacht ik daar al anders over. Nu is hij bij de anesthesist geweest en is 

inmiddels  op andere gedachten gebracht. Meneer , U bent ernstig ziek en U heeft totaal geen 

weerstand mede door veel bloed verlies wat al niet eens voldoende wordt aangemaakt. De operatie 

zal enkele uren gaan duren, maar voor die tijd moet U vier weken in quarantaine. U mag met 

niemand contact hebben, niet het huis uit. Als U ziek zou worden , kunnen we niet opereren. De 

vraag is of zijn toestand zo’n zware operatie goed kan verdragen. En dit zegt hij, terwijl hij bij zijn 

afscheid van het ziekenhuis bij zijn pensioen te horen kreeg dat hij extra beloond diende te worden 

omdat hij in 23 jaar werk nooit een moment afwezig was geweest. Net nu hij met pensioen is , 

overkomt hem dit. Gelukkig voelt hij zich verder niet ziek en ik kan U verzekeren dat hij heel 

optimistisch is. Hij praat erover alsof het jammer is dat hij het huwelijk niet kan doen. Ik vertel U dit 

nieuws omdat we hem heel erg moeten steunen met ons gebed. Ook al kunnen we de kerk niet in, 

we kunnen altijd op de knieën. We kunnen en willen hem niet missen. Ik zal proberen alles goed te 

volgen en U op de hoogte te houden. Ik heb hem verteld dat ik U dit zou berichten. 

Job Duijndam , voorzitter van kapelbestuur. 


