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Bij de Kapel van Maria van het Water werd een groepsfoto gemaakt.

In 1923 werd in Hoogwoud opgericht
het Rijwielbroederschap St. Joan
de Dooper. Voor de Westfriezen, die
hard werkten en een druk bestaan
hadden, werden via dit genootschap
jaarlijks dagjes uit en fietstochten
georganiseerd. Zo kon men dan al
trappend op de fiets ontspannend
met elkaar in gesprek gaan. Tot de
60’er jaren heeft het van origine
katholieke Rijwielbroederschap bestaan. Vijf jaar geleden werd besloten om dit gebeuren nieuw leven in
te blazen. Er zijn jaarlijks fietstochten ondernomen naar o.a. het Putje
van Heiloo, de abdij van Egmond en
Edam. Nu werd gekozen voor Volendam, dat door veel leden van het
broederschap de ultieme bedevaart
wordt genoemd. De organisatie van
de fietsbedevaart naar Volendam
was in handen van het Kapittel, bestaande uit Timoteus de Haan, Rudolfus Limmer en Jacobus van der
Fluit. Er was een vol programma
opgesteld voor de tocht naar Volendam voor de 70 leden.

Volendam de ultieme bedevaart voor
Rijwielbroederschap St. Joan de Dooper
Mariakapel geplaatst. Er volgde een
mooie speech van de voorzitter van het
gezelschap. Om 13.15 uur vertrok de
grote groep weer richting het Fort Benoorden Purmerend en rond 17.15 uur
kwamen ze na een indrukwekkende en
zeer geslaagde dag weer in Hoogwoud
aan. “We hebben het super gehad en we
zijn onder de indruk van het gastvrije
onthaal dat we kregen in Volendam”,
schrijft Jacco van der Fluit.

Toespraak tot Hille Kok

Gastvrij onthaal

Zaterdagmorgen om 07.15 uur was het
verzamelen in Hoogwoud voor de 70 leden van Rijwielbroederschap St. Joan de
Dooper. Na koffie gedronken te hebben
vertrok het gezelschap om 8.00 uur op de
fiets naar Volendam. Om 9.45 uur was er
een bezoek aan de Sint Vincentiuskerk.
Daar werd de groep ontvangen door Cees
de Wit die een mooie speech hield over
het Rijke Roomse Leven. Vervolgens
werd een bezoek gebracht aan Restaurant “De Amvo”, waar koffie gedronken
werd en de groep door Kees Tol (Parre)
opgewacht werd. Lopend gingen de 70
broeders hierna op pad naar de Visaf-

Vaandel van het Rijwielbroederschap
Joan de Dooper naast de Mariakapel.
slag, waar Kees Parre het e.e.a. over Volendam vertelde.
Op de fiets ging men daarna naar het
Boelenspark. Naast de Mariakapel waren
tafels en banken geplaatst waar de rijwielbroeders koffie en een broodje konden nuttigen. Hier was tevens een ontmoeting met Hille Kok en werd het
vaandel van het broederschap naast de

Een lunch voor de leden van het broederschap in het
Boelenspark.

Door Timoteus de Haan, voorzitter van
het Rijwielgenootschap, werd bij de kapel een toespraak gehouden, gericht aan
Hille Kok en de leden. De speech drukken we hierbij af:
“Graag willen wij jullie kennis laten maken met Hille Kok en haar bijzondere ervaringen en boodschappen. Hille Kok, de
vrouw van Jan Kok zou de allerlaatste
zijn die dit verwacht. Ons vroegere buurmeisje, altijd zo vrolijk en uiterst koket.
Haar zelf-geborduurde Volendammer
dasje op de millimeter zuiver om de hals,
zat zij mooi te wezen op haar moeder’s
drempel. Later werd zij de altijd aantrekkelijke jonge vrouw van Jan Kok. Vlot,
altijd prachtig gekleed, gezegend met 3
dochters en één zoon die mannequin werden en altijd gezelligheid om zich heen in
het café van haar schoonouders in Hoorn.
Best tevreden met het leven, en geen enkele behoefte daarin verandering aan te
brengen. Op 19 april 1985 wordt Hille in
Lourdes op bijzondere wijze door God geraakt tijdens het bidden van de kruisweg.
Sindsdien is er veel gebeurd in haar leven en in Volendam. God heeft een vuur
van liefde ontstoken in het hart van Hille
en Hij heeft haar sindsdien begenadigd

Hille Kok tussen de drie heren van het Kapittel van het
Rijwielbroederschap.

met talloze hemelse ervaringen: visioenen van Jezus, Maria en vele heiligen,
hemelse geuren, inspraken in de vorm
van gedichten en hemelse boodschappen,
bedoeld voor alle mensen, zo ook voor
ons broeders. De ervaringen van Hille
gingen gepaard met een delen in het
kruis van Jezus. Onbegrip, ongeloof en
tegenwerking en ook innerlijk, mystiek
lijden. Dit doofde niet het enthousiasme
van Hille om zich beschikbaar te stellen
als een instrument van God.
• In 1988 is met medewerking van de gemeente het beeld van Maria, vervaardigd in het Poolse Nipokolanow, in het
Boelenspark geplaatst.
• Op verzoek van de hemel is er in 1993
een kapel rond het beeld gebouwd en
ingezegend door pastoor Hoogervorst.
• Met Pinksteren 1997 verschenen er op
het beeld plots bloedtranen. Media uit
binnen- en buitenland hebben bericht
over deze sensationele gebeurtenis.
• In 2002 is het ’s nachts lichtgevende
kruis van Dozulé geplaatst.
• Diverse gedichten, die Hille ontvangt,
worden steeds gepubliceerd in de
plaatselijke krant NIVO en ook gebundeld. De boodschappen waarschuwen
voor zonde en ongeloof en roepen de
mensen op om te kiezen voor God. Het
moge duidelijk zijn, dat we ons op een
bijzondere plek bevinden”.
Hierna nam Hille Kok het gesprek over
en beantwoordde de vragen over het gebeuren en het ontstaan van alles en van
Maria, de Kapel, het Heilig Kruis, de Bedevaarten en meerdere vragen van de 70
leden van het Rijwielgenootschap, die
hiervan diep onder de indruk waren.

Een toespraak door de voorzitter van het Kapittel gericht aan Hille Kok.

