Feestlied
Ter eer van ’t groote feest van heden,
Verheft, O Zust’ren! eens uw lied,
Daar vij-en-twintig jaar geleden,
Dit zekerlijk ook is geschied,
Toen zag men een tot priester kroonen,
Tot loon van groote vlijt en deugd,
Tot roem van Rijkevorsels Zoonen,
Daar toen gewis een elk om was verheugd.
’t Geluk, ’t Geluk straalt ons uit de oogen,
Op dezen jubeldag van heen,
Nu ’t voorregt dat wij genieten mogen,
Decembers twintigste en een
Hier op dit hof met hem te vieren,
Die trouw zich onzen herder toont,
En ons zoo goed weet voor te stieren,
Naar ’t Hemelshof, ’t verblijf waar Begga troont.
Hoe schoon is ’t niet, Dienaar des Heeren,
Schuld te ontbinden en ziekensmart
In geesten blijdschap te doen keeren
De wond te herstellen van het hart,
Wat is zoo schoon, als te doen landen,
Een kranke ziel, aan ’t Hemelhof?
Door de teerspijs uit uw handen,
En het woord dat gij spraakt tot Godes lof.
Wat is ’t niet zoet, de smart te troosten,
De ziel te schenken nieuwe moed,
Als die in ’t Noord, West, Zuid of Oosten,
Slechts altijd leed en leed ontmoet,
Wat is ’t niet heerlijk aan Gods vrinden,
Te kunnen schenken ’t levensbrood,
Dat eenmaal hen de plaats doet vinden,
Van ’t heerlijkst loon, dat Gode hen aanbood.
Hoe g’lukkig moet hij dan niet wezen,
Hij die al vijf-en-twintig jaar
Zoo dag aan dag de mis mogt lezen,
Zoo menig redde uit ’t gevaar,
Zoo menigeen naar God kon zenden,
Die had in ’t leven weinig kans,
Ja, zelfs soms niet Gods liefde kende
En nu schitt’ren aan den gouden Hemeltrans.
Dat nooit uw ijver moogt verflensen,
Geliefde Herder, voor Gods lof,
Dat is de dierbaarste der wenschen,

Van gansch ons schoon Beggijnenhof.
Dat w’eenmaal mogen U nog kroonen
Op ’t vijftigjarig priesterfeest;
En daarna Gode U moog beloonen,
Daar Gij steeds trouw zijn dienaar waart geweest,
O Hemel! Wil de bee verhoren,
Die nu opstijgt uit ons rij,
Gun dat ons zij ’t geluk beschooren,
Dat ons nog lang deez’ herder wei.
En dat eenmaal, door Eng’lens spheeren,
JACOBUS WOUTERS uit dit hof,
Gevoerd wordt, tot U Heer der Heeren!
Tot loon der deugd en tot uw eer en lof.

