
EEN BAVO ONDERSCHEIDING  
VOOR MARIJKE 40 JAAR KOSTERES EN FRANS HAAR TROUWE ASSISTENT  
 

Op 4 september tijdens een viering uit 
dankbaarheid ontvingen Marijke en Frans Stolk de 
bisschoppelijke BAVO onderscheiding voor hun 
trouwe inzet voor onze parochie, met name voor 
de kerk H. Francisca Romana in De Cocksdorp. 
Bij aanvang van de viering werd een speciale kaars 
voor deze gelegenheid aangestoken. Het koor 
zong prachtig en aan het eind van de viering 
ontvingen zij de Bisschoppelijke BAVO 
onderscheiding van pastoor Ivan. En werden ze 
toegesproken door de vice-voorzitter Piet Zijm. 
 
Marijke begon in 1981 als kosteres in deze kerk. Zij 
is een hele sociale betrokken kosteres en voor de 
H. Francisca Romana kerk onmisbaar. Dagelijks 
voert ze alle kosterstaken met veel liefde en 
overgave uit. Voor de vele bezoekers heeft zij 
altijd een vriendelijk woord en een hartelijke 
ontvangst. 
In de Cocksdorp is zij het gezicht de oren en 
handen van onze parochie. 
 

Daarnaast is Marijke sinds 1973 trouw koorlid en zorgt ook hier voor de verbinding door na iedere 
repetitie een kopje koffie te geven waardoor er nog even gezellig bijgepraat kan worden. 
Ze helpt bij het samenstellen van de Woord en Communievieringen. 
Van 1973 tot 1990 zat Marijke in het bestuur van de parochie in de Cocksdorp. 
Sinds vele jaren bezoekt ze diverse parochianen op hun verjaardag vanaf hun 80e verjaardag. 
En wanneer er voor de andere kerken een koster nodig is staat zij ook altijd klaar met een helpende 
hand. 
 
Haar man Frans assisteert trouw al die tijd zijn vrouw met allerlei hand en span diensten. Frans is 
meer van het technische en hij onderhoudt dan ook de kerk, de pastorie en de tuin.   
Van 2017 tot 2022 heeft hij in het bestuur gezeten en verzorgde ook het onderhoud van de andere 
kerken en gebouwen. Een flinke taak, en altijd als er iets was dan liet Frans daar zijn gedachten over 
gaan en probeerde de mankementen zo mogelijk eigenhandig te herstellen.  
Ook onderhoud Frans het Kerkhof in De Cocksdorp, bezorgt het parochieblad en maakt de kruisjes 
voor de uitvaarten. Daarom vond men dat ook Frans n aanmerking kwam ivoor de BAVO 
onderscheiding. 
 
Na de viering gingen we naar het Eierlandsche Huis voor een kopje koffie, en proostte we op Marijke 
en Frans. 
Het was een mooie dag.  
 

 
 

 
 


