
Teksten Pelgremisten 

t.g.v. het 25-jarig jubileum van Hélène van Noord op 26 sept. 2019. 
 

 

”Kome wat komt” 
Een cabareteske pelgrimage door het leven 

van Hélène o.l.v. Jacobus. 

Spelers: Henk Vink als Jacobus, Reinder v.d. 

Molen, Martien de Pauw, Joost Toussaint, en 

Cissy van Zwieten als pelgrims. Muzikale 

(bege)leiding van Pieter de Roest. 

En een verrassende dubbelrol voor Henk 

Schoep als frater en pater Hendrikus. 

Tot slot speelde een keur aan muzikanten in 

De Harmonie! 

 

 

Statie 1, Krommenie 

 

Inleiding Jacobus:  

Volk! Zie ons toch aan!  

We zijn op weg, zoals u ziet 

van hier, naar waar haar wieg heeft gestaan. 

Waarheen pelgrims, naar Krommenie! 

Als Jacobus weet ik: voor rituelen van de oude kerken 

is Helene erg gevoelig, dat zult u merken. 

Hélène betekent fakkel, de stralende, schitterende.  

De zevenarmige kandelaar zal haar leven lang vergezellen.  

 

• Frater Hendrikus steekt de eerste kaars aan van de kandelaar.  

• Ritueel: Jacobus schenkt water in het doopvont = doopteken.  

• Lied over de VU: (melodie ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis). 
 

Alle spelers: Ken je haar? Wie ken je dan? 

 ` Weet jij haar beter dan zij? 

  Ken je haar? Wie is ze dan? 

  Weet jij haar beter dan zij? 

 

Pelgrim: Ogen die naar haar toekomst kijken 

Zoekend de plek die ze wil 

Is zij beeldspraak voor iemand 

die aardig is, of onmetelijk ver, 

die niet staat en niet valt 

en ook voelt als wij, 

zo warm en gedienstig 



 

Alle spelers: Ken je haar? Wie ken je dan? 

Weet jij haar beter dan zij? 

Ken je haar? Wie is ze dan? 

Weet jij haar beter dan zij?  

 

Pelgrim: Hier is de plek, de bron, de VU 

Van Krommenie naar Amsterdam 

Voor haar een stoel naar de toekomst, 

Een preek, het verklarend woord. 

Ons verlichtend voorbij straalt 

Heb je geroepen, geschreeuwd?  

             Laten weten “Hier ben ik!” 
 

Hélène zingt, spelers neuriën mee:  Ken je mij? Wie ken je dan?              

                          Weet jij mij beter dan ik? 

                          Ken je mij? Wie ben ik dan? 

                          Weet jij mij beter dan ik? 

 

Jacobus: “Moge dat zo zijn” 

Publiek: “Kome wat komt” 

 

 

Statie 2, Santiago (st. Jacob) 

 

Inleiding Jacobus:  

In het Rooms Katholieke Chili heeft Hélène gewerkt op een Theologische Hoge 

School in Santiago. Daar maakte ze natuurlijk carnaval en de vasten mee!  

En vasten begint met een askruisje. 

 

• Frater Hendrikus steekt 2de kaars aan. 

• Ritueel: Askruisje Helene en Pieter krijgen het askruisje van Jacobus. 

 

We zingen: Lied melodie 423,  

Nu wij bijeen zijn kreeg zij een kruis  

                              Gaan wij de vastentijd in  

                              Nu wij bijeen zijn kreeg zij een kruis 

                              Vastentijd, vaya con die-os en …. (Cissy slaat af en doet het voor) 

                              Vastentijd, vay con die-os (iets meer djos) Cissy slaat weer af. 

                              Vastentijd, vaya con dios en adieu. 

 

Dirigente: “Moge dit zo blijven”            

Jacobus: “Moge dat zo zijn” 

Publiek: “Kome wat komt” 

 



Statie 3 Pekel en ’n Dam 

Inl. Jacobus:  

Hélène was dominee in Nieuw Pekela en Appingedam. 

In dat deel van Groningen is het Damsterdiep de levensader. Van haar water kunnen 

de mensen daar geen genoeg krijgen. 

• Frater Hendrikus steekt 3de kaars aan 

• Ritueel: Jacobus besprenkelt Hélène en andere kerkgangers met de 

wijwaterkwast(wc-borstel in glazen pot). 

Jacobus:  

Hélène had het in Nieuwe Pekela erg naar de zin. Bij het kennismakingsbezoek 

mocht ze bij de kerkenraadsvoorzitter blijven slapen. Deze broeder zei: Dominee als 

u ’t koud heeft vannacht kunt u wel in ons bed slapen, hoor. Dan gaan Trijntje en ik 

wel naar zolder. Daar hebben we een ledikant staan. 

Jacobus:  

Appingedam. Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes van 

Appingedam! Voorganger is vandaag ds. H. van Noord, organist is Dick Dijk.  

Pelgrim roept: Dick-doun op t örgel! 

Pelgrim: wat zegstoe? 

Pelgrim (langzaam en nadrukkelijk): Dick-doun op t örgel!  

 

Jacobus: “Moge dat zo zijn” 

Publiek: “Kome wat komt”  

 

Statie 4, Haren 

Inl. Jacobus:  

We zakken af naar Haren (ritueel: knielen). Hélène heeft in Haren in het 

dienstencentrum gewerkt om de noordelijke Kerkenraden te adviseren. 

• Frater Hendrikus steekt 4de kaars aan 

• Declamatie: In processie, net als rupsen 

                                naar het prikkelende “Haren” 

                                Daar bracht Hélène op eigen wijze 

                                de boel weer tot bedaren. 

 

Jacobus: “Moge dat zo zijn” 

Publiek: “Kome wat komt”  

 

Statie 5, Utrecht 

Inl. Jacobus:  

Na Haren ging Hélène naar het landelijke dienstencentrum Utrecht. Zij werkte daar 

o.a. Voor Kerk in Actie. Toen was er nog actie in de kerk. Wat een promotie!  En dat 

in de stad met de aartsbisschopszetel, waar veel kerken worden gesloten! 



• Frater Hendrikus steekt 5de kaars aan 

• Ritueel: Pelgrims slaan een kruis nadat Jacobus heeft afgeteld ‘Tres, 

Duas, Unos’ 

 

Liedje gezongen door alle pelgrims op de melodie van lied 322: 

Die chaos schept tot mensenland, 

die mensen roept tot zinsverband. 

In Utrecht adviseren, 

Domina’s, domi-heren 

Zij stuurt hen strak, met eigen hand. 

Zij die kerkenraden drijft, 

mits geduld blijft 

 

Die mails, waarin getekend staan, 

verzoeken, briefjes, naam voor naam. 

Terstond reactie sturen, 

nooit zaken laten duren, 

hoe kan soms iets haar toch ontgaan. 

Die gemeenteleden drijft, 

mits geduld blijft. 

 

Jacobus: “Moge dat zo zijn”  

Publiek: “Kome wat komt”  

 

Statie 6, Meeden 

Inl. Jacobus:  

In Meeden werd Hélène parttime predikant, naast haar werk in Utrecht. 

• Frater Hendrikus steekt de 6de kaars aan 

• Declamatie: Van Utrecht terug naar het noorden 

                      waar straks hoge molens staan. 

                      Meeden, de volgende gemeente 

                      waar ze een tijdje heeft gestaan. 

• Ritueel: het luiden van de communiebel.  

 

Jacobus:  

De 15e-eeuwse kerk van Meeden heeft een losstaande toren met luidklok. Wat die 

kerk niet meer heeft is de kleine communiebel. Die is hier! Die klonk vroeger zo!  

Een pelgrim luidt de bel. 

Jacobus: Iam venit ad Missam 

Pelgrim: Wat is er mis? 

Jacobus: Iam venit ad Missam 

Pelgrim: oh, begint de mis?! Zeg dat dan gewoon! 

Pelgrim luidt nogmaals de bel. 



Jacobus: “Moge dat zo zijn”. 

Publiek: “Kome wat komt” 

 

Statie 7, Assen 

Inl. Jacobus:  

Assen hoeven we niet in te leiden. Maar er is zoveel gebeurd, dat er wel iets te 

biechten is. Kom maar eens even hier zitten, Hélène! Frater Hendrikus, kunt u even 

de kaars aansteken? 

• Frater Hendrikus steekt de 7de kaars aan 

• Jacobus: Snel, U bent nu pater, want we hebben u hier nodig om de biecht af te 

nemen. 

• Ritueel: Heilige biecht. Hendrikus op een stoel, Hélène op de stoel ernaast. 

Hendrikus houdt de mattenklopper als spreekraampje vast. 

 

Alle pelgrims zingen op de melodie van lied 322:  

Het slijk der aarde niet gewend, 

credit en debet nog niet kent. 

Kerkbalans zoekt een leider, 

een Zuidas-type, strijder, 

met zonder financieel talent. 

Zij die kerkrentmeesters drijft, 

haar geduld blijft. 

 

Het buurtfeest is haar leuke ding, 

waar kerk met kraam goed samenging. 

Zij weet zich te verkopen, 

zij laat geen zondaar lopen 

zonder een King versnapering 

Zij die alle dolers drijft,               

haar geduld blijft.                         

 

Zij managet moeiteloos haar time, 

zij lacht om iedere deadline 

en laat zonder mankeren 

Vincent van Gogh floreren. 

Die chaos is slechts schone schijn.   

Zij die alle mensen drijft, 

als lief mens beklijft. 

 

Jacobus:  

Ga heen en zondig niet langer!             

Hélene mag nu weer opstaan om op haar stoel naar het liefste lied te luisteren. 

 



Jacobus:  

Een lied, want ze is een lief mens! Een liefste lied. Een lied over de liefde op de wijs 

van ‘Als de liefde maar blijft winnen’ van Daniel Lohues. 

  

Pelgrims:  Een mens leert luist'ren, spreken, kijken 

             schrijven, tasten, zich bedwingen 

             Maar wat een ieder kan verrijken 

             is de lust een lied te zingen 

             Een melodie die kan ontroeren 

             met woorden die in het verschiet 

             langs onbekende wegen voeren 

             Daarom zing je 't liefst een lied 

 

De keus is groot, snel ga je galmen 

             bij pop, jazz en klassiek 

             Bach, Oosterhuis en de Psalmen 

             passie, twijfel, dramatiek 

             Toch kun je alles niet bewaren 

             je moet kiezen, is het niet 

             zult dan het mooiste willen sparen 

             Zo ontstaat het liefste lied 

             

Helene weet ons te verbinden 

                    met zorg, gezelligheid 

                    Als moederkloek voor al haar kind' ren 

                    vrolijke persoonlijkheid 

                    die zingt van hoop, geloof en liefde 

                    van de liefde 't allermeest 

                    waarmee ze iedereen geriefde, 

                    meetrekt naar het hemels feest  

 

Jacobus: “Moge dat zo zijn” 

Publiek: “Kome wat komt”.  

 

 

Onderweg naar Rome 

 

Jacobus:  Het zal u zeker niet zijn ontgaan,  

                en al helemaal niet verrassen, 

                maar ze viert haar jubileum 

                hier bij ons in Assen.  

 

Alle pelgrims:       “25 jaar in dienst” en dat … kunnen wij beamen!!!! 

 



 De pelgrims zingen op de melodie van lied 415: 

 Wij gaan allen samen 

 nu dit feit beamen. 

 Dus wij sluiten deze week 

 voor één keer, nu deze preek 

 Amen. (éénstemmig) 

Jacobus:             Nu ze zover is gekomen 

                           durven  wij wel zonder gêne 

                           met haar door te gaan naar Rome 

                           Hélène als eerste pausène!!! 

 

De pelgrims zingen verder op de melodie van lied 415: 

Ere, ere, ere 

Zij mag promoveren 

Ja, de hele wereldkerk 

Wordt haar nieuwe levenswerk  

Aaaa-men! (meerstemmig, dramatisch)  

 

Tot slot begint iemand met het deuntje dat 

afgeleid is van ‘De Harmonie’ van Claudia de 

Breij. Dit wordt flashmob-achtig overgenomen 

door de muzikanten die tussen het publiek 

zitten. De muzikanten lopen naar voren, de 

pausmobiel wordt naar voren gereden. Hélène 

krijgt de ketting met het kruis om en de mijter 

op. 

Dan zetten we haar op de “pausmobiel”. Vier 

pelgrims houden een hoek van de baldakijn 

vast. Jacobus loopt voorop. Dan lopen de 

muzikanten en daar achter de pausmobiel met 

onze eerste pausène in processie door de kerk. 

 

===== 

 

 

 
 


