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Oli kai pieni yllätys, että sinä, nuori, lähdit pian mukaan koulun kinkereillä 
diakoniakerhoon, joka oli perustettu vuonna 1950. Sinulla oli jo nuorena vahva 
uskonnollinen vakaumus, mitä monilla siinä iässä ei ole. Muistan sinun kertoneen 
alkuaikojen kerhoiltojen sisällön olleen käsityöpainotteista, mutta ajan kuluessa 
sitten muuttuneen nykyajan, hengellisiksi teemailloiksi kahveineen ja arpajaisineen. 
Puheenjohtajana olet ollut kerhossa vuosikymmeniä ja pitänyt kiinni siitä alkuperäisestä 
käytännöstä, että kokoonnutaan kodeissa kerran kuukaudessa.

Vanhustenjuhlan, vanhusten kevätretken, joulumyyjäisten ja -arpajaisten, 
joulumuistamisten, Yhteisvastuukeräysten, kesävieraiden kirkkopyhän ja arpajaisten, 
Lähetystyön ja Ulkomaanavun tärkeyttä olet jatkuvasti pitänyt kerhon toiminnan 
pääasioina. Antamisenilo on myös itsellesi ominaista, onhan suuri osa ystävistäsi saanut 
syksyisin nauttia keittämästäsi, ihanasta omenahillosta. Diakoniaa omassa elämässäsi 
parhaimmillaan kuvaa myös tämän illan juhla, onhan juuri sinun syntymäpäiväseurat ja 
diakoniailta!

Vihtijärven kappelikuorossa aloit laulaa jo vuodesta 1958, eli melkein alusta, koska 
kuoron syntyvaiheet ovat vuodelta 1957. Kuoron johtajuuden otit vastuullesi vuonna 
1964 ja suoritit lisää musiikin opiskeluja tähän tehtävään. Siitä  asti olet 50-vuoden ajan, 
vapaaehtoisena, viikoittain harjoittanut kuoroa, suunnitellut ohjelmat, hankkinut nuotit, 
järjestänyt esiintymiset ja kuljetukset. Esiintymiset ovat olleet pääasiassa Kappelissa, 
mutta joka vuosi myös Vihdin terveyskeskuksessa, Hopearinteessä ja Mäntyrinteessä 
ja ennen myös Kaislarannassa. Syntymäpäiville, hautajaisiin, Vihdin kirkkoon eri 
tilaisuuksiin ja kirkkomusiikkitapahtumiin, myös muualla Suomeen olet kuorolaiset 
lukemattomat kerrat käynnistänyt. Käsittämätön työ, tällaisesta rupeamasta työelämässä 
pääsee jo eläkkeelle. Siitä on jo vuosia, kun Martti Kilpeläinen sanoi, että on suuri ihme 
tällaisen kyläkuoron elossa olo, mutta sinä Bernice olet sinnikkäästi näyttänyt kaiken 
olevan mahdollista. 

Olet ansainnut kaikki mahdolliset ansiomerkit ja sinulle on Presidentti myöntänyt 
26.11.2010 Director Cantus -arvonimen. 

Hyvä Bernice,

Sinun 80-vuotispäivänäsi voidaan hyvin ymmärtää ja sanoa, että on ollut suurta 
Jumalan johdatusta, kun edesmennyt aviopuolisosi Maisteri Henrik Brummer 
vuonna 1956 toi sinut nuoren ruotsinkielisen opettajan rouvaksi tänne Hiiskulan 
kartanoon, perittyään sen silloin isältään, Insinööri Hans Brummerilta, joka eli 
vuosina 1889-1956.

Muistan silloin kartanon työväen ja myös kyläläisten odottaneen jännityksellä, 
millaista muutosta ja suuntaa te nuoret kartanon elämään ja samalla kylään 
tuotte. Olihan kartano alueellisestikin puoli kylää, niin merkitys oli suuri.



Tärkeiden perinteiden säilyttäminen ja ylläpito vaatii valtavasti työtä ja henkistä 
voimavaraa, mitä sinulla Bernice on riittänyt. Koskaan et tuo esille omaa työtäsi ja 
jaksamistasi, vaan muistat korostaa sitä Jumalan lahjana, mikä on sinulle annettu, samoin 
kuin rukoilemisen lahjaa. Myös kaikki kuorolaiset ja toimijat ovat ilosanoman välittäjiä ja 
voivat uskoa vaikeuksissakin, että ”Joka aamu on armo uus”.

Perhe kasvoi teillä Hiiskulassa lapsilla: Hans, Anna, Karin, Maria ja Wilhelm. Isä- Henrik 
ja lapset olivat paljon mukana Kappelissa ja kaikissa tapahtumissa. Lapset lauloivat, 
soittivat ja esiintyivät. Perivät varmasti sinulta musikaalisuuden. He ovat nyt vielä 
aikuisina ja muualla asuvina täydentäneet kuoroa, erilaisissa juhlissa. Tyttäresi Maria 
taas miehensä Üelin kanssa on kahtena kesänä tullut Sveitsistä ilahduttamaan Kappelin 
täyttä yleisöä kolmen päivän upealla kamarimusiikkitapahtumalla, josta tulot on saatu 
Vihtijärven Kyläyhdistyksen hyväksi. Henrik taas lauloi tenorina kuorossa ja osallistui 
diakoniakerhon toimintaan kuolemaansa asti.

Kiitämme Jumalaa, että Henrik löysi sinut Bernice ja toi Hiiskulaan Vihtijärvelle! Olet 
ollut kylälle ja seurakunnalle suuri aarre! Mitä mahtaisi olla kuoron, diakonian ja koko 
kappelin tilanne ilman sinua, emme halua edes ajatella sitä.
 
Vaan haluamme toivottaa SYDÄMELLISESTI ONNEA ja PALJON TOIMINNALLISIA, 
ARMORIKKAITA VUOSIA!
 
Vihtijärven diakoniakerhon puolesta kiittäen
 Eva Oksa


