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Jhr.mr. F.C.M.. van Rijckevorsel vond op de zolder van de  
Lambertuskerk een foto van zijn oud-oudoom en stichter van  
het kerkje, jhr. August van Rijckevorsel.  

 

Ons schone Lambertuskerkje 
-door Jhr. mr. Frans van Rijckevorsel 
 
Enige tijd geleden woonde ik een bespreking bij over een mogelijke aanpak van het terrein rondom 
het Sint Lambertuskerkje. Daarbij was ook Cees van Dijk aanwezig. Na afloop zijn Cees en ik 
samen naar het kerkje gegaan, want hij wilde mij graag iets laten zien. Hij haalde de sleutel en wij 
gingen samen naar binnen. Meteen kwam ons de geur van boenwas tegemoet en wat ik daarop te 
zien kreeg was werkelijk een grote verrassing.  
Ik ken het kerkje al héél lang, zelfs nog van vóór de oorlog, en weet dat het interieur in het 
verleden steeds met grote zorg en liefde is onderhouden. Daarbij denk ik natuurlijk in de eerste 
plaats aan de kosters Marie de Bruijn en Jo van Dijk. Maar wat ik nu beleefde had ik nog niet 
eerder meegemaakt. Alles bijna schoner dan schoon!  
Alle banken, het houtwerk van en rond het altaar, en zelfs de houten beelden van Maria met kind 
en Sint Jozef, waren prachtig geboend en straalden een diepe glans uit. 
 
In maart hebben groepjes van in totaal zo’n  vijftien vrijwilligers (in de leeftijd van 50 tot 70 jaar) dit 
wonder verricht. Allemaal parochianen, waar onder ook parochianen die niet frequent in dit kerkje 
de dienst bijwonen. Mede gezien het verbluffende resultaat is dit een bewonderenswaardige actie 
geweest, waarvoor naar mijn mening niet genoeg waardering kan worden uitgesproken.  
Als de broer van mijn overgrootvader, mijn oud-oudoom August, de oprichter van het Sint 
Lambertuskerkje, dit had kunnen meemaken, zou hij zich er ongetwijfeld zeer over hebben 
verheugd. 
Een kerkje dat zó actief en met zoveel toewijding wordt verzorgd door zijn parochianen heeft, naar 
ik verwacht, óók goede kansen voor de toekomst. 
Dat laatste is trouwens iets waarvoor ook onze Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje, 
waarvan ik beschermheer mag zijn, zich wil inzetten. 
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