
NU EN
STRAKS

KERST

� �

Aanbidding der herders

Toen de engelen weer van hen
waren weggegaan naar de hemel,
zeiden de herders tegen elkaar:
‘Kom, we gaan naar Betlehem
om te zien wat er is gebeurd

en ons door de Heer
is bekendgemaakt.’

Haastig gingen ze erheen en
vonden Maria en Jozef,

en het kind dat in de voerbak lag.
Toen ze het zagen,

maakten ze bekend wat hun over
dit kind was gezegd.

Allen die het hoorden stonden
verbaasd over wat hun door de

herders werd gezegd.
Maria bewaarde dit alles in haar

hart en dacht erover na.
De herders keerden terug.

Zij verheerlijkten en loofden God
om alles wat zij hadden gehoord
en gezien; het kwam overeen

met wat hun was gezegd.

Martin Schongauer ca. 1447 – 1491
Aanbidding der herders

olieverf op paneel (37 × 28 cm) / ca. 1480
Gemäldegalerie der Staatlichen Museen,

Berlijn
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GAAT U VERHUIZEN?

Help onze administratie. Geef uw verhuizing
tijdig door met een verhuiskaart of met deze
bon.

Achternaam.....................................................

Voorletters of fam............................................

Huidig adres ....................................................

Postcode/Plaats ...............................................

Nieuw adres.....................................................

Postcode/Plaats ...............................................

Verhuisdatum..................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie
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VAN DE REDACTIE

En weer wordt het Kerstmis en Nieuwjaar, 2008 is
bijna verstreken. Ieder zal het op zijn eigen manier
hebben ervaren en terugzien met blijdschap, vol-
doening, teleurstelling of veel verdriet. Is het om-
gevlogen of kwam er geen einde aan? Maar voor
ieder wordt het toch weer Kerstmis, het feest van
het jonge leven in de kribbe. Een feest om jaarlijks
bij stil te staan. Rondom dit feest zijn er weer een
aantal activiteiten gepland, zoals de kerstzang-
dienst op 21 december in onze kerk en het ‘Kindje
wiegen’ op eerste kerstdag, een heel leuke manier
van Kerstmis vieren voor de allerkleinsten onder
ons, onder leiding van Ben Droog. Met deze werker
van Werenfried heeft de redactie deze keer een ge-
sprek gehad. Het is een leuk verhaal geworden
Daarnaast vindt u weer een aardig kerstverhaal voor
de kinderen, leuk om voor te lezen en natuurlijk
een kleurplaat.

Veel leesplezier.

De redactie wenst u warme kerstdagen toe in huis
en kerk maar ook in uzelf en met de mensen om u
heen, en voor 2009 een goed en gelukkig jaar.
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20 - 21 december:
4E ADVENTSZONDAG -
BOETEVIERING

Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering, met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering, met liederen.
Pastor J.Suidgeest.

Beide vieringen zijn boetevierin-
gen, bedoeld als een persoonlijke,
bijzondere voorbereiding op het
kerstfeest. Met velen samen is het
ook een gezamenlijk getuigenis
van wie we zijn: mensen met
onze tekortkomingen én met
onze goede wil. Kerstmis is aan-
staande. We maken ons klaar om
het kerstfeest zo goed mogelijk te
vieren. Van harte bent u welkom
in een van beide vieringen.

Woensdag 24 december:
KERSTAVOND

19.00 uur:
Eerste Kerstavondviering,
met Kinder/Jeugdkoor.
Woord-Communieviering.
Thema: ‘Welkom Vredeskind’.
De viering wordt geleid door
Dick Verdonschot.
Voorafgaand: kerstliederen.

21.30 uur:
Tweede Kerstavondviering,
met Herenkoor.
Woord-Communieviering.
Thema: ‘Gekomen om in een
kwetsbaar kind God te ontmoe-
ten’. Gezongen wordt uit de Mis
‘St.Mathildis’ van Cuypers.
Organist: Jan van der Leek.
Dirigent: Theo Meester.

De viering wordt geleid door
Huub Jaeqx en Els Bakker-Morsch.
Voorafgaand: kerstliederen.

Donderdag 25 december:
EERSTE KERSTDAG

10.30 uur:
Kerst-Hoogmisviering,
met Gemengd koor en aanvulling
vanuit de workshops.
Thema: ‘Om licht te zijn….’.
Gezongen wordt uit de Choral-
messe van Anton Bruckner.
Organist: Pieter Rynja.
Dirigent: Jan van der Leek.
Trompet: Piërre Spruit.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Voorafgaand: kerstliederen.
Na afloop: Transeamus.

14.00 uur: Kindje wiegen,
bedoeld voor de kleinere kinde-
ren. Leiding: Ben Droog.
Zang: kinderen van het
Kinder/Jeugdkoor o.l.v.
Elly Droog-Blom.

Vrijdag 26 december:
TWEEDE KERSTDAG

10.30 uur: Kerst-
Woord-Communieviering,
met A.O.W.-Jongerenkoor,
kerstliederen. De viering wordt
geleid door Liëtta Broersen en
Rina Schouten-Jong.
Gedachtenis van de H.Stefanus,
eerste martelaar.
Thema: ‘Leven zoals Jezus’.

27 - 28 december: H.FAMILIE

Zaterdag 27 december vervalt
’s avonds de viering van 19.00
uur.

Zondag 28 december om 10.00
uur: Woord-Communieviering,
met Herenkoor.
Deze viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.

Woensdag 31 december:
OUDJAAR

19.00 uur: Eucharistieviering,
met Gemengd koor.
Thema van de viering: ‘Jaar uit -
jaar in’. Gezongen wordt de Mis
‘Sancta Caecilia’ van Vlam.
Afsluiting van het jaar 2008, met
dank voor de weldaden van het
afgelopen jaar.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Trompet: Piërre Spruit.
Voorganger is Pastor Sj. de Boer.

Donderdag 1 januari:
NIEUWJAARSDAG

10.30 uur: Eucharistieviering,
met liederen. Viering om zegen
over het nieuwe jaar 2009.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

3 - 4 januari:
DRIEKONINGEN

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met Herenkoor.
Pastor J.Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met liederen.
Groep Wervershoof.

LITURGISCHE
AGENDA

In het weekend zijn de vieringen
in de kerk: zaterdag om 19.00
uur, zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur
Doopgelegenheid, na afspraak.

In de week zijn de vieringen in
‘De Inzet’ op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand,

’s morgens om 09.30 uur. Daarna
is er gelegenheid voor een kop
koffie.

Op de eerste zondag van de
maand is er na afloop van de
viering van 10.00 uur in ‘De
Inzet’ gelegenheid
om een kop koffie
te gebruiken.
Van harte welkom!

In dit rooster zijn opgenomen de vieringen van Kerstmis en rond de Jaarwisseling.
Wilt u letten op de aanvangstijden, en ook erop letten wanneer een enkele keer een viering uitvalt!
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VIERINGEN IN HUIZE ST.JOZEF

Vrijdag 19 december: 4e AVENTSZONDAG
18.30 uur: Eucharistieviering, met liederen.
Boeteviering, op weg naar het kerstfeest. Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Donderdag 25 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur: Kerst-Eucharistieviering, met kerstliederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 26 december: Tweede Kerstdag
De viering op deze vrijdagavond om 18.30 uur vervalt.

Vrijdag 2 januari: Feest van Driekoningen
18.30 uur: Woord-Communieviering, met kerstliederen.
GroepWervershoof.
Zegen over het nieuwe jaar 2009.

�
10 - 11 januari:
DOOP VAN DE HEER

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis,
met Herenkoor.

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharisieviering,
met liederen. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met Dameskoor.
Groep Medemblik.

17 - 18 januari:
Actie Kerkbalans 2009

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met liederen.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering,
met Gemengd koor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans
2009 is: ‘Een kerk is van blijvende
waarde’. Vanuit het Parochiebe-
stuur wordt deze actie toegelicht
en aanbevolen.

24 - 25 januari:
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met Herenkoor.
Pastor J.Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met liederen.
Groep Wervershoof.

31 januari - 1 februari:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering,
met Heren v/h koor.
Groep Medemblik.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering,
met Dameskoor.
Pastor J.Suidgeest.

7 - 8 februari:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

14 - 15 februari:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis,
met Vriendenkring (Andijk)

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Op deze zaterdagavond:
voorstellingsdienst
Eerste Communicanten.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met Herenkoor.
Groep Onderdijk.

21 - 22 februari:

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering,
met Herenkoor.

Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering,
met liederen. Pastor C.Koning.
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We staan voor het kerstfeest.
Ontelbare mensen zullen op
kerstavond of in de kerstnacht op
de been zijn, op weg naar de kerk
en de kerstliturgie, op weg naar de
stal en het zingen van kerstlie -
deren. Met velen samen willen we
het kerstfeest in de komende
dagen vieren. Diep in ons zelf is er
een verlangen naar licht, naar
vrede, geborgenheid en feest. Het
kerstverhaal staat daarbij cen-
traal.

We mogen ervan uitgaan dat het
kerstverhaal bij iedereen, van
jongs af aan, bekend is. Bij ver-
schillende woorden kun je even
stilstaan.
Dat is bijvoorbeeld bij de herberg,
waar geen plaats was. Erg gastvrij
klinkt dat niet. De deur geeft geen
toegang. Jozef en Maria worden
buiten gehouden.
Je kunt stilstaan bij de stal, ergens
in het open veld. Het is de plaats
waar het Kind van Betlehem
wordt geboren, in een kribbe,
zonder enig comfort.
Of bij de herders, die er zijn in de
nacht om hun kudde te bewaken.
Zij zijn de eerste getuigen van
wonderlijk nieuws. Zij geven het
met grote vreugde door.
Je kunt stilstaan bij Jerusalem, de
stad die ontsteld reageert en in
paniek raakt als Herodes en de an-
dere overheidspersonen horen
van de pasgeboren Koning. Er
worden geheime plannen uitge-
broed.
Je kunt stilstaan bij de ster die
boven Jerusalem verdwijnt. Daar
is kennelijk niets goeds aan te wij-
zen. Maar boven Betlehem is de
ster weer zichtbaar en daar blijft
zij stilstaan. Het is de ster waar
het kerstevangelie van spreekt in
het verhaal van de Drie Wijzen
uit het Oosten, een veelbelo-
vende ster, een gids voor hen, op
zoek naar het Kind, de nieuwe
 Koning. ‘We hebben zijn ster ge-
zien’, zeggen ze. Zij schamen zich
er niet voor om achter die ster aan
te gaan en uiteindelijk neer te
knielen bij het Kind in de stal.
Die ster kan Jezus zelf zijn, de

grote ster die licht geeft, die her-
ders en wijzen naar zich toetrekt,
en ook ons in de kerstnacht op de
been brengt.
Later, groot geworden, zou het-
zelfde gebeuren. ‘Er ging een
kracht van Hem uit die velen
genas, die velen hoop gaf, bemoe-
diging, een nieuwe richting in
hun leven’.

Kerstmis 2008, we mogen dro-
men van mooie dingen die het
kerstfeest ons wil geven.  Het is
dromen van licht en van vrede,
van het Kind en de stal, van de
ster en het kerstverhaal. Dromen
van vrede  in onze wereld die zo
verdeeld en verscheurd is.

Dromen zeggen iets van onze
diepste verlangens. Ze hebben
iets van het tijdloze. Het kerstver-
haal mag ons eigen verhaal wor-
den, om van te getuigen en van te
delen.

Dat staat nooit los van onze om-

geving, van anderen dichtbij of
ver weg, nooit los van de wereld
om ons heen.
Ook wij mogen in deze dagen
achter de ster aan gaan, op weg
naar de stal van Betlehem. Mis-
schien blijft de ster onderweg wel
ergens of op meerdere plaatsen
stilstaan waar licht nodig is, het
licht van het kerstkind, en ook
ons licht, onze aandacht en hulp,
als een helder teken.

Mede namens Pastor Maria Voss
wens ik u allen van harte toe:
Zalig Kerstfeest en mooie kerstda-
gen. Dat alles te vieren in de kerst-
liturgie en bij u thuis in huiselijke
kring.

Het licht en de vrede van het
kerstfeest mogen we proberen
vast te houden om het, over de
Jaarwisseling heen, binnen te dra-
gen in het nieuwe jaar 2009.
Laten we het doen, van harte!

Pastor J. Suidgeest

KERSTMIS

Verdriet

Veel verdriet
Zie je vaak niet,
’t Wordt binnenin gedragen,
En heeft vele vragen.

Niet altijd,
Wil je iets kwijt,
Dagen gaan voorbij,
Verdriet voel alleen jij.

Veel mensen zijn in de rouw,
En denken: hoe moet ’t  nou?
Soms gaat ’t  goed, soms val je terug.
Maar je moet door, stoer en stug.

Door een woord of een lach,
Heb je soms een betere dag.
Door mensen die je verstaan,
Kan je weer even verder gaan.

Veel mensen voelen verdriet,
Ook al zie je ’t vaak niet.
Op den duur weet je er mee om te gaan,
En je er doorheen te slaan.

Toch blijft dat ene plekje in je hart,
Beschadigd en vol smart.
Je geeft het een plek en blijft op betere
 tijden hopen,
Maar soms gaat dat plekje weer heel
even open.

Rond feest- en gedenkdagen komt
sluipend weer die pijn,
Over gemis, en wat er niet meer zal zijn.
Ieder jaar zijn er moeilijke dagen,
En kun je je van alles af gaan 
v ragen.

Maar dan komt net die ene brief of dat
gesprek,
En denk je vaak: hé, dat is gek!
Net toen ik het ’t  hardste nodig had,
Kwam er toch iets positiefs op m’n
levenspad.

Arda Koomen-Kuip
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KERSTZANGDIENST  
WERVERSHOOF

Zondag 21 december a.s., ’s mid-
dags om 16.30 uur, is er een Inter-
kerkelijke Kerstzangdienst in onze
St.Werenfriduskerk, alhier in Wer-
vershoof.
Samen zingen we kerstliederen
rond het kerstevangelie.
Organist is Arie Heemsbergen.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door de parochiële dames-
koren van de parochies Andijk,
Onderdijk en Zwaagdijk-Oost.
Dirigent is Corrie Grooteman-
Weel.  Organist is Vincent Molen-
kamp.
Een korte meditatie wordt ver-
zorgd door pastor K. Mioch, uit
Andijk.
Thema: ‘Was er echt geen plaats
in Betlehem?’
Aan het eind van de dienst is er
een deurcollecte voor het project:
Pater Bayo, in Tanzania (Afrika).

De Raad van Kerken Andijk, On-
derdijk, Wervershoof en Zwaag-
dijk nodigt u van harte uit voor
deze kerstzangdienst.

KINDJE WIEGEN

Kerstmis 2008; we vieren de ge-
boorte van het Kindje Jezus. Tra-
ditiegetrouw vindt op donderdag
25 december, Eerste Kerstdag, het
kindje wiegen plaats in onze We-
renfried kerk. Alle kinderen, groot
en klein, nodigen we uit voor een
gezellig en sfeervol samenzijn. Ie-
dereen is van harte welkom in de
‘stal’ van Betlehem, de plaats
waar Jezus geboren is. Met z’n
allen gaan we het kerstverhaal
 naspelen; natuurlijk hebben we
daarbij jullie hulp nodig. Wij vra-
gen jullie om verkleed naar de
kerk te komen als één van de figu-
ren uit het Kerstverhaal; als Maria,
Jozef, herder, engel, koning mis-
schien wel als schaap, os of ezel.
Iedereen is van harte welkom
rondom de kribbe. Verkleed mag,
dat vinden wij heel leuk, maar het
hoeft natuurlijk niet; wij vieren

het feest van Jezus’ geboorte
samen met alle kinderen die aan-
wezig zijn. Enne … mocht er er-
gens nog niet zo lang geleden een
baby geboren zijn, dan bieden we
hem of haar graag een plekje in
onze ‘stal’. Er is immers niet
mooier dan een ‘echt’ kindje
Jezus op het strobed in de kribbe.
We wachten het af. U hoeft zich
hiervoor niet op te geven; spon ta-
ni teit voert de boventoon tijdens
dit samenzijn.
Als je het leuk vindt, mag je ook
een liedje komen zingen voor het
Kindje Jezus, of misschien vind je
het wel leuk om een mooie teke-
ning te maken of op je muziekin-
strument iets te spelen. Alles mag,
niets moet.
Als we een beetje geluk hebben
staan na afloop de mandjes met
snoep weer klaar.
Zeg maar tegen papa, mama, opa
of oma, oom of tante dat het
Kindje wiegen om 2 uur begint en
om ongeveer half 3 weer afgelo-
pen zal zijn.
Samen met hopelijk weer een
aantal kinderen van het kinder-
koor maken we er een gezellige,
levensechte, zo u wilt levendige
kerststal van.
Tot Eerste Kerstdag!

Elly en ‘meester’ Ben. 

Uit de vergadering van oktober
en van november 2008.

ONDERHOUD EN
FINANCIËN

Het schilderwerk aan de buiten-
kant van de kerk is klaar. Het ziet
er fris en als nieuw uit, een fraai
geheel. Het project is goed verlo-
pen, met goede reacties. De beta-
ling gaat via termijnen. Evaluatie
volgt binnenkort. 
Het punt van duivenpennen bij
de galmgaten in de toren (om de
duiven weg te houden) vraagt
nog aandacht. Een van de wijzer-
platen van de klok (westkant)
moet nog op het licht worden
aangesloten. Een klein onderdeel
is hiervoor besteld. 
Er is een kachelstoring in de kerk
geweest. Er moest een nieuw on-
derdeel besteld worden. Wat de
pastorie betreft, het is raadzaam
om rookmelders aan te brengen.
Daar wordt aan gewerkt.
De financiële overzichten van dit
jaar, t/m oktober, nemen we door.
Het betreft de parochie en de be-
graafplaats. We mogen tevreden
zijn zoals we er voor staan, met
dank aan de penningmeester
voor al het cijferwerk en de uitleg
erbij. Het jaarverslag van 2007
ligt bij de accountant ter goed-
keuring. 
De Binding heeft om haar jaarlijkse

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN 
HET PAROCHIEBESTUUR
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vrijwillige bijdrage gevraagd. Dat
is akkoord. 
In klein comité wordt het draai-
boek voor Actie Kerkbalans 2009
doorgenomen.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS

De afscheiding tussen het tweede
kerkhof en het Uitvaartcentrum
behoeft verbetering. Gedacht wordt
aan een hek met voldoende
hoogte en voldoende lengte. Het
gaat ook om een goede afsluiting
bij de sloot en de weg, naast het
Uitvaartcentrum. Er wordt een of-
ferte aangevraagd. 
Vraag: is er vroeger in de top van
de kerktoren (bij de haan) verlich-
ting geweest? Daar gaan verschil-
lende verhalen over. Het is niet
helemaal duidelijk. We zullen
nog eens nader informeren. 
Op 18 november is er weer een
vergadering van de kerkhofcom-
missie.

KERK EN SAMENLEVING

De PCI heeft deurcollecte gehou-
den. 
De Wereldwinkel heeft achter in
de kerk gestaan.
In de Vredesweek van september is
er een avond georganiseerd door
de plaatselijke Raad van Kerken.
Boeiende invulling door Pater
Kees Groenewoud uit Opmeer.
Zijn verhaal, zijn getuigenis ging
over Oeganda in Afrika: stam-
menstrijd, oorlogsgeweld, vluch-
telingenstroom, aidsproblematiek
en omgaan met het vredesvraag-
stuk. Hij heeft er 30 jaar gewerkt,
dus heel wat ervaring. Het was
een avond met discussie en bezin-
ning. 
De Vastenactie 2009 wordt voor-
bereid op een dekenale avond,
met verdere uitwerking daarvan.
Als project wordt Bangladesh ge-
kozen.  De volgende keer meer in-
formatie hierover. 
Voor de Adventsactie Solidaridad
zijn posters, zakjes en liturgisch
materiaal binnengekomen. Ach-
ter in de kerk komen de twee hou-
ten kisten te staan, met materiaal
van Solidaridad eromheen en
posters op de prikborden. 

Een gedenkwaardig feit is dat 20
jaar geleden is begonnen met de
verkoop van Max Havelaar-koffie
in verschillende supermarkten.
Een foto van een koffieboerin uit
Peru op de posters (in ruste)
draagt dit jaar de campagne. Het
is Francisca, getekend door het
leven. 

GEMEENSCHAPSOPBOUW

In oktober was er een vergadering
van de Wijkcontactpersonen. 
De Bezoekersgroep komt op 24
november bijeen. 
Pastor Maria Voss is gevraagd om
iets te vertellen over de situatie
van dit moment betreffende haar
ernstige oog-handicap. 
De cursus ‘Uitvaart o.l.v. een pa-
rochiaan’ heeft in september en
oktober plaatsgevonden, verdeeld
over 6 avonden. De cursus stond
o.l.v. pastor Co Kuin uit Hoogkar-
spel. Het is een zinvolle cursus ge-
weest met ruime deelname vanuit
de 5 parochies van de regio: 22
personen. Voor gewenning zou-
den zij in het begin mee kunnen
doen naast de pastor in de Uit-
vaartliturgie. 
Het Martinus College organiseert
3 avonden over ‘geloven’ in West-
Friesland.  
Bij JeePee zal binnenkort de Stich-
ting ‘Exodus’ komen. 
Het aantal vrijwilligers, op dit
moment aanwezig, moet binnen-
kort worden doorgegeven in ver-
band met kerstgroet-kaartje, 

LITURGIE EN CATECHESE

Het Herenkoor houdt in deze tijd
van het jaar zijn jaarvergadering. 
Diana Verdonschot-Kraakman,
nieuw lid op het taakveld liturgie,
heeft een rondje kennismaking
gedaan bij verschillende koren,
werkgroepen, enz. 

Op dit moment zijn de werkgroe-
pen Vormsel en Eerste Commu-
nie bezig met hun voorbereiding,
gericht op het begin van het
nieuwe jaar. 
Het gaat dan om ouderavonden,
activiteitenschema’s, de projec-
ten, instructie voor gastouders,
enz. We liggen goed op schema,
met dank aan allen die zich er-
voor inzetten.

REGIO-NIEUWS

Op 7 oktober was het Regio-be-
stuursoverleg in ’t Trefpunt in
Onderdijk. Situatie van pastor
Rizzo in Medemblik is een punt
van zorg. Storing in communi -
catie, verschil van opvatting in
 liturgie en pastoraat, verschil van
mening met zangkoor Unciaal. Er
zijn gesprekken gaande. Bij dit be-
stuursoverleg is ook gesproken
over verdere regio-vorming, over
toekomstvisie voor de komende
10 jaar betreffende pastores-be-
zetting, de situatie van de kerkge-
bouwen, het draagvlak van
financiën, enz.
De situatie van pastor Maria Voss
kwam ter sprake, (oog-handicap)
en de voortgang van te nemen
stappen. 
Dat was het voor deze keer.

In de weken naar Kerst bereiden
we ons voor op de viering van 1e
Kerstdag. De workshopdeelnemers
zingen dan samen met het ge-
mengd koor de Choralmesse van
Bruckner.
Deze mis is bij de leden van het
Dames- en Herenkoor al bekend,
en daarom geven zij zoveel moge-
lijk ondersteuning tijdens de
extra repetitie op zaterdag 6 de-
cember, die bij het verschijnen
van deze aflevering al voorbij is.
Een muzikale en sociale dag in De
Inzet om met Kerst zo goed moge-
lijk met elkaar voor de dag te
komen. 
Daarnaast ook nog een maandag-
avond namelijk op 8 december. 
Verder zijn er uiteraard de repeti-
tieavonden van het Dames- en

WORKSHOPS Koormuziek



Herenkoor op woensdag en vrij-
dag.
Na de Kerst gaan wij verder met
de workshops ter voorbereiding
van Pasen. We gaan ons dan bezig
houden met een mis van Mozart
en weer het Halleluja van Händel.

Jan van der Leek

ACTIE KERKBALANS 2009

Een flink deel van deze ‘Nu en
Straks’ richt zich naar de kerstda-
gen, heel begrijpelijk.
In de uitloop van de maand de-
cember mogen deze dagen volop
onze aandacht hebben, met
dankbare vieringen in de kerk,
sfeervolle dagen thuis, mooie
 momenten, enz.
Deze ‘Nu en Straks’ kijkt ook
vooruit, het nieuwe jaar tege-
moet. Dan gaat het over januari
en de verdere tijd. Wat niet uit de
maand januari is weg te denken,
dat is Actie Kerkbalans. Als thema
is dit jaar gekozen: ‘Een kerk is
van blijvende waarde’. Een bis-
domfolder werkt dit thema uit,
met toepasselijke voorbeelden en
verwijzingen.
Het gaat om het weekend van 17 -
18 januari.  De ophaaldag (avond)
is maandag 19 januari, het liefst
in de vooravond. Op die avond
weten we meer.
Wat ons voor ieder voor ogen
staat is: een dragende kracht wil-
len zijn om met elkaar overeind te
houden waar het themawoord
van spreekt: de kerk is van blij-
vende waarde. Dichtbij gaat het
over onze eigen St.Werenfridus-
kerk en -parochie. De zorg voor
een levende en vitale gemeen-
schap, de zorg voor het in stand
houden van de kerk als gebouw
maar ook als ruimte voor vierin-
gen, voor ontmoetingsmomen-
ten en activiteiten, al datgene wat
we als waardevol ervaren, van
blijvende waarde, het staat niet
los van een financiële ondersteu-
ning, een gezonde financiële
basis, met velen samen. 

Maandag 19 januari, in de avond,
weten we meer vanuit het totaal
van de retourenveloppen, in een
verantwoorde machtiging of bij-
drage, spannend genoeg en heel
belangrijk om verder te kunnen
gaan. Heel veel dank voor uw
aandacht, betrokkenheid en con-
crete steun!

Parochiebestuur 
St. Werenfridusparochie.

GEBEDSWEEK VOOR DE
 EENHEID

In de Week voor de Eenheid van
de Christenen (jaarlijks van 18
t/m 25 januari) komen christenen
op allerlei plaatsen in de wereld
bijeen om gezamenlijk te bidden
om eenheid.
Dit is een traditie van vele jaren,
ook in ons land. Binnen deze
 Gebedsweek wordt gekozen voor
een gezamenlijke Gebedsdienst
die daar uiting aan wil geven. Dat
is in zang en gebed, Schriftlezing
en bezinning.
Voor het jaar 2009 is als thema
 gekozen: ‘Eén in Gods hand’
(Ezechiël 37, 19 b).
Deze Gebedsdienst is voor de
regio bedoeld en zal plaatsvinden
op zondag 25 januari a.s. aanvang
’s morgens om 10.00 uur. Plaats
van samenkomen is de Ned. Her-
vormde Kerk te Andijk, Midden-
weg 48 (tegenover het Gemeente-
huis).
Voorgangers zullen zijn: Pastor K.
Mioch (pastor Ned.Herv.kerk te

Andijk) en Pastor C.Koning  (pas-
tor r.k. parochie te Zwaagdijk-
Oost).
Het materiaal voor deze Gebeds-
week en Gebedsdienst is dit jaar
ontleend aan de kerken in Korea.
Dit land is sinds 1953 in tweeën
gesneden. Het is nog altijd een
moeilijke situatie. Christenen
spannen zich in om de eenheid te
herstellen. Zij voelen zich één
volk. Zij voelen in meerdere op-
zichten de pijn van verdeeldheid.
Van harte bent u welkom als
christenen van verschillende ker-
ken: samen gelovend, samen bid-
dend, samen getuigend. Mogen
we meer eenheid voelen dan ver-
deeldheid, in onderlinge verbon-
denheid, gedragen door hetzelfde
geloof.

Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof 
en Zwaagdijk
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OPROEP P.C.I.

Veel mensen kunnen het zich
niet voorstellen.
Ondanks alle sociale voorzienin-
gen, zijn er nu nog gezinnen of
 alleenstaanden in onze samenle-
ving die in grote financiële nood
verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële
Charitas Instelling ( P.C.I.) staan
in nauw
contact met andere hulpverleners
en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog
heel veel financiële nood is, bij-
voorbeeld bij gezinnen met op-

groeiende kinderen of gezinnen
die te kampen hebben met ziek
en zeer.
Wij van de P.C.I. proberen deze
gezinnen of alleenstaanden waar
nodig zoveel mogelijk te helpen.
Helaas zijn onze middelen zeer
beperkt en lopen onze inkomsten
uit giften en collectes steeds meer
terug. Wij doen daarom opnieuw
een beroep op alle inwoners van
Wervershoof, ongeacht politieke
of geloofsovertuiging, om onze
P.C.I. financieel te steunen.
Wij kunnen dan deze mensen, al
is het maar een heel klein beetje,
meer ruimte

geven in hun beperkte financiële
situatie.

Wij hopen dat  door deze oproep
veel mensen en bedrijven een bij-
drage storten op ons rekening-
nummer 36.89.50.654 ten name
van: P.C.I. te Wervershoof
Penningmeester: de heer P. Neef-
jes
Vok Koomenweg 5
1693 HA Wervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van P.C.I.
Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969
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NIEUWS VAN DE 
EERSTE 
COMMUNIE 
WERKGROEP
De Eerste Communie werkgroep is
alweer in volle gang. We kunnen
dan ook melden dat de uitnodi-
ging voor de informatieavon-
den, in de eerste week van ja-
nuari, bij de ouders van de kinde-
ren van groep 4, op de deurmat
valt. De eerste informatieavon-
den staan gepland op 6 en 7 ja-
nuari. Dat is snel, dus houdt u er
alvast rekening mee.
Op deze avonden krijgen de
 ouders van eventuele commu-
nicantjes informatie over de Eer-
ste Communie van Pastor Suid-
geest en leden van de werkgroep.
Tevens is er gelegenheid om uw
kind voor zijn of haar Eerste
Communie aan te melden.
Voor degenen die deze informatie
gemist hebben: De voorstellings-
dienst zal zijn op zaterdag 14 fe-
bruari  2009 en de Eerste Com-
munieviering op zondag 19 april
2009.

Namens de werkgroep: 
Irene Duijn  (584135) en 
Marian Stroet (582301)

VORMEN

De werkgroep Vormen is al enige
tijd bezig om de voorbereidingen
voor het Vormsel zo goed moge-
lijk te laten verlopen.

Op zaterdag 4 april 2009 worden
de kinderen van de Werenfridus-
school om 15.00 uur gevormd en
om 18.00 uur de kinderen van De
Schelp.

Maandag 5 januari 2009 is er voor
de ouders van kinderen van De
Schelp en donderdag 8 januari
2009 is er voor ouders van kinde-
ren van de Werenfridusschool
een informatie avond over de
voorbereidingen van hun kind op
het Vormsel.
In onze parochie worden de kin-
deren gevormd, die in groep 8
van de basisschool zitten. De
voorbereiding op het Vormsel be-
staat uit een gastouderproject en
drie gezamenlijke avonden.

De eerste avond voor de kinderen
is de kennismakingsavond van de
gastouders met de kinderen en te-
vens de start van het Vormselpro-
ject. Dan zijn er nog twee
avonden met alle ouders en de
kinderen samen.
Er wordt in groepjes van 4 of 5
kinderen bij de gastouders thuis
in het projectboek gewerkt, ver-
deeld over 5 avonden. De voor-
bereidingen worden door de kin-
deren en de (gast)ouders als zeer
zinvol en leuk ervaren.

Rond 7 december 2008 krijgen
alle ouders van de kinderen uit
groep 8, die mogelijk gevormd
willen worden, een uitnodiging
voor de eerste ouderavond. We
zouden het op prijs stellen als u
de antwoordstrook voor de kerst-
vakantie terug stuurt naar het
hierin vermelde adres. 

Mocht uw kind mee willen doen
aan de voorbereidingen op het
Vormsel en op een andere basis-
school zitten dan bovenge-
noemde, wilt u dit dan doorgeven
aan Nicolette Verdonschot, tel.
nr. 0228-582334 (na 18.00 uur).

Werkgroep Vormen

JEUGD EN JONGERENHOEK

KERK EN SAMENLEVING



December 2008

Beste Vrienden en Vriendinnen,

2008 was een goed jaar! Waarom zult U zeggen, de financiële crisis heeft diepe gaten geslagen.
Misschien juist daarom. We zijn weer eens bezig met een evaluatie over waar onze grenzen liggen.
Teveel verschillen tussen rijk en arm veroorzaken echte crisis. Als de banken en de politiek zich net
zo druk zouden maken over mensen die helemaal niet over reserves kunnen beschikken dan zouden
we een hele andere kijk op de wereld krijgen. Om maar een voorbeeld te geven: Tijdens de top over
honger in de wereld in Dublin (0kt. 2008) zei Kofi Anan: 10.000 kinderen sterven elke dag van de
honger. Is dat geen grotere tragedie dan het instorten van een bank? Van de beloofde 22 miljard
voor armoedebestrijding is slechts 10% in 2008 betaald. Het wordt dus echt tijd voor een evaluatieD

Auxilia/Brasili-Ja doet dat d.m.v het ondersteunen van verschillende projecten die U op onze totaal
nieuwe site kunt zien: www.auxilia-brasili-ja.nl. Het meest recente project investeert in de
verzoeningspogingen tussen de strijdende stammen in Rwanda na de verwoestende genocide.
Alphonse Mulefu is na zijn stage aan het Internationaal Strafhof in Den Haag teruggekeerd naar zijn
land. Daar heeft hij met groot gevaar voor eigen leven een media netwerk opgezet om de
tegenpartijen met elkaar te laten communiceren. Het gaat vooral over verhalen van nabestaanden en
mensen die hun bezittingen zijn verloren. Eind November was Alphonse in Den Haag om zijn verslag
te geven. Naar aanleiding daarvan heeft Auxilia hem gesteund. 

Voor December en Maart staan nog 3 initiatieven van de werkgroep op de agenda. Allereerst wordt
op zondag 7 Dec. Om 10.00 uur de 60ste verjaardag van de Declaratie van de Mensenrechten
groots gevierd in de kerk aan de Bezuidenhoutseweg 157 in Den Haag. Er zullen onder de 900
deelnemers verschillende hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn. Dit is de aanloop naar een
symposium van religieuze wereldleiders in het Vredespaleis op 9-10 Dec. Met als thema: Hoe
kunnen religies de rechten van de mens beter promoten?
2) De Kerstmarkt in Wervershoof kan ook weer rekenen op Fair Trade lekkernijen van de werkgroep.
(Zie de site voor meer info) 
3) In Maart 2009 doet Auxilia mee aan een winter academie over Geloven in Ontwikkeling vooral
bedoeld voor jongeren in de grote stad. Het gaat om jongeren in grote steden te betrekken bij
verschillende vormen van armoede bestrijding. In West-Friesland heeft Auxilia het afgelopen jaar
verschillende jongeren gesteund die zich belangeloos hebben ingezet in een ontwikkelingsgebied.

U ziet we blijven lekker bezig en dat kunnen we doen vanwege uw steun. Heel veel dank daarvoor
en de beste wensen voor een mooie Kerst en een eerlijk 2009

Dr. Sjaak de Boer, Pastoor Voorzitter Brasili-Ja/Auxilia
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‘Bedankt voor jullie hulp, maar
liever hebben we een eerlijke prijs
voor onze koffie.’ Dat zeiden de
Mexicaanse koffieboeren van kof-
fiecoöperatie Uciri in 1986 tegen
Nico Roozen van Solidaridad. Het
was het begin van de ontwikke-
ling van eerlijke handel en het
Max Havelaar keurmerk.
Max Havelaar is als koffiemerk
een begrip geworden. En is in-
middels ook een keurmerk voor
koffie, bananen, thee en tal van
andere eerlijke producten die in
de schappen van supermarkten
liggen. Max Havelaar is ook in
 andere Europese landen geïntro-
duceerd, dus Solidaridad kan te-
vreden achterover leunen. Zou je
zeggen.

Helaas is er nog een lange weg te
gaan. Max Havelaar heeft in
 Nederland maar 5 procent markt-
aandeel. Nog steeds zijn er tussen-
handelaren die koffieboeren geen
eerlijke prijs betalen. Nog steeds
worden er op grote schaal pestici-
den gebruikt die het land en de
mensen vergiftigen en nog steeds
zien veruit de meeste koffieboe-
ren in de wereld weinig terug 
van het geld waarvoor koffie in
 Nederland verkocht wordt.

Eerlijke handel

Max Havelaar begon met het uit-
schakelen van de tussenhandela-
ren − de coyotes zoals ze in Peru
heten – waardoor de boeren een
eerlijke prijs kregen. Drie jaar
later, in 1991 richtte Solidaridad
met een aantal fair trade initiatie-
ven in andere landen een net-
werkorganisatie van fair trade
initiatieven in Europa op dat uit-
liep in de vorming van de Federa-
tion of Labeling Organisations
(FLO). Zij beheren nu de keurmer-
ken die ervoor producten be-
staan.

Koffiecoalitie

In 1999 zette Solidaridad een
 volgende stap met de oprichting
van de Koffiecoalitie met vier
 andere ontwikkelingsorganisaties
en twee vakbonden. De Koffieco-
alitie wil westerse koffiebranders
en supermarktketens overtuigen,
dat zij medeverantwoordelijk zijn
voor de vaak erbarmelijke werk-
en leefomstandigheden van de

koffieplukkers. Want Max Have-
laar was mooi en de introductie
geslaagd, maar uiteindelijk was
een keurmerk geen doel maar 
een middel. Uiteindelijk wil 
Solidaridad de hele koffiemarkt
duurzaam maken, zodat alle kof-
fiepro ductie op een mens- en mi-
lieu vriendelijke wijze kan plaats-
vinden; de tussenhandel is uitge-
schakeld en alle koffieboeren een
beter bestaan krijgen. Daarvoor is
volume nodig.
Jaarlijks worden wereldwijd zo’n
105 miljoen balen (= 60 kilo) kof-
fie geproduceerd. Een fractie daar-
van is duurzaam. De rest wordt
door boeren geproduceerd die nog
steeds een slechte prijs krijgen,
nog steeds pesticiden gebruiken,
afhankelijk zijn van de grillen
van de wereldmarkt en nog steeds
uitgebuit worden door tussen-
handelaren en exporteurs die de
meeste winst opstrijken. En de
boeren die wél duurzaam produ-
ceren kunnen maar een een deel
van hun productie als fair trade
koffie verkopen. Er is te weinig
vraag.

Stap voor stap wordt steeds meer
koffie duurzaam geproduceerd
door boeren en krijgen steeds
meer boeren uitzicht op een
menswaardiger en gezonder be-
staan.

Steun Solidaridad

Uw geld is hard nodig voor de
scholing, voorlichting en bewust-
wording van boeren, bijvoorbeeld
in DR Congo; het omschakelen
op milieuvriendelijkere produc-
tiemethoden; het toegang bieden
aan boeren tot de wereldmarkt en
het garanderen van een vaste
prijs. En ook de onderhandelin-
gen met koffiebranders, super-
markten en grote ketens kost tijd
en dus geld!

DUURZAME ECONOMIE 
BEGINT MET SOLIDARIDAD

Duurzame koffie, stap voor stap

Twintig jaar geleden begon Solidaridad met Max Havelaar,
fair trade koffie. Nu werkt Solidaridad samen met koffiebranders 

aan een grootschalige omschakeling naar duurzaam 
geproduceerde koffie.

Giro 180 44 44 www.solidaridad.nl/advent

Zuivere koffie

11



Kindje wiegen

Ik zat in de werkgroep gezinsvie-
ringen en pastor Janssen deed al-
tijd het ‘kindje wiegen’. Op een
gegeven moment werd het de
pastor toch wat teveel en vroeg
hij of ik het wilde doen. Het leek
mij wel leuk om dat te doen; eind
jaren zeventig ben ik er mee be-
gonnen. 
Pastor Janssen liet de kinderen in
die tijd al verkleed komen om
samen het kerstverhaal te spelen.
Toen ik het overnam heb ik wel
nagedacht over een andere opzet,
maar het kerstverhaal blijft het
kerstverhaal. Je kan er moeilijk
een sinterklaasverhaal van maken. 

Op papier

De eerste keer had ik alles op pa-
pier gezet, een heel verhaal. Ik
was van plan om dat voor te
lezen, maar daar kwam niets van
terecht, ik had er geen tijd voor.
De kinderen kwamen op het al-
taar en ik vertelde ondertussen
het verhaal, maar er kwam steeds
iets heel anders uit. Sindsdien be-
reid ik het niet echt meer voor.
Spontaniteit voert de boventoon
en het loopt zoals het loopt. Ik
heb wel een bepaald stramien in
mijn hoofd, dan volgt het verhaal
vanzelf. Het kerstverhaal begin ik
altijd met een heraut die alle kin-
deren oproept; dan komen eerst
de Maria’s en de Jozefs naar
boven, als er tenminste Jozefs
zijn. 
Af en toe zingen we een liedje tus-
sendoor, dat betekent voor mij
even ruimte om na te denken hoe

verder te gaan. Ik plan geen din-
gen en vraag ook van te voren
geen kinderen die een gedichtje
voordragen of i.d.. Als je wel
vraagt, gebeurt het niet en als je
niets vraagt gebeurt het soms wel.
Je zou overigens denken dat kin-
deren heel spontaan zijn, dat zijn

ze ook wel, maar zo gauw ze een
microfoon onder hun neus krij-
gen, slaan ze dicht. Dan is het
soms best moeilijk om iets uit die
kinderen te krijgen. Aan het eind
van het ‘kindje wiegen’ zijn ze
toch weer heel enthousiast; en
daar doe je het tenslotte voor. 

Dubbelop 

Na een jaar of drie dacht ik: ‘wil ik
dit wel blijven doen?’ Voor ons
gezin stond de hele eerste Kerst-
dag in het teken van de kerk. 
’s Morgens om kwart over zeven
waren we al in de kerk. We had-
den dan de kinderkerstviering
van acht uur. Om een uur of half
tien kwam je weer thuis, dan was
het wachten tot half twee om
naar het kindje wiegen te gaan.
Als het dan een uur of drie was

Kerstmis is een goed moment om eens even stil te staan bij het
‘kindje wiegen’ dat al jarenlang op eerste kerstdag plaatsvindt in
onze Werenfriduskerk. Zo rond een uur of twee zie je veel kinderen
met hun ouders naar de kerk gaan om het kerstverhaal met elkaar
te beleven. We gaan in gesprek met Ben Droog, de man die al ruim
25 jaar dit ‘Kerstfeest’ mogelijk maakt voor jong en oud.

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED
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Het kerstverhaal begin ik altijd met een heraut



kon je eindelijk aan je eigen kerst-
dag beginnen. Na drie jaar gaf ik
aan dat ik dit niet meer wilde
doen. Pastor Janssen was heel erg
teleurgesteld. Dat liet hij merken
ook. Dat kon ik me best voorstel-
len, maar voor ons was het meer
van: willen we dit wel? 
Na twee jaar ben ik weer naar pas-
tor Janssen gestapt en heb het
weer opgepakt.

Op dit moment zingt Elly nu de
kerstavond met het kinderkoor.
Dan eten we ’s avonds met ons
gezin na de nachtmis en doen we
het ’s morgens lekker rustig aan,
dat is goed te combineren. We
zijn eigenlijk Eerste Kerstdag wel
altijd gebonden, maar krijgen er
zeker wat voor terug.

Mijn ding

Het kindje wiegen zie ik op dit
moment als mijn ding. Met on-
dersteuning van het kinderkoor,
met Elly. Dat zou ik niet zo een
twee drie overdragen aan een
ander. Niet omdat die ander dat
niet kan, want iedereen is ver-
vangbaar, maar het is iets van je-
zelf geworden. 
In de beginjaren had ik wat meer
moeite met die spanning dan nu.
Ik kon duidelijk voelen dat na het
kindje wiegen iets van de span-
ning van me afviel. Je wilt het
toch goed doen.
Nu heb ik dat niet zo erg meer, ik
bereid het ook niet echt voor. 
Ik ga naar Meindert Warnaar om
een bloemkoolbak, naar de Schelp
voor een groen velours gordijn en
ik pak ons kussen; dat is de
kribbe. Ons kindje ligt dus niet in
een kribbe maar in een bloem-
koolbak. Verder zorg ik dat er
 voldoende blaadjes met de tradi-
tionele kerstliedjes zijn in de kerk.
‘Wij komen tezamen’ is vaste prik
om in de sfeer te komen ;samen-
zang is natuurlijk belangrijk. Dat
is mijn voorbereiding en voor de
rest is het afwachten hoe de kin-
deren reageren.

Kerstfiguren

Een jaar of drie terug was Kelvin

heraut. Dat was feest. Die jongen
glunderde van oor tot oor. Hij
heeft een half uur naast me ge-
staan als een soort assistent en ge-
noot volop. 
Als aankondiging gebruiken we
de gong of soms een trompet.
Sommigen weten echt een geluid
te produceren. Maar dat lukt niet
altijd.  We hebben een cassette-
bandje en op het moment dat de
heraut gaat blazen zetten wij het
bandje aan. Dat tettert erover. En
dan die verbaasde reactie. Op die
manier proberen wij de aandacht
te trekken. “Attentie, attentie,
keizer Augustus vraagt alle inwo-
ners om te gaan naar de plaats
waar ze geboren zijn.” 
Dan begint de voorstelling; de
kinderen maken vervolgens het
verhaal. 

De meeste Maria’s hebben een
pop mee. Ik vroeg een keer: “Hoe
heet jouw kindje? “Babyborn” zei
het stralende kind. Het is prach-
tig, die kinderen van een jaar of
drie al ‘stroffelend’ over hun
lange jurkjes. 
Ook kwam er eens een koning
naar voren en ik zei: “Goedemid-
dag koning, waar komt u van-
daan?” Dan verwacht je dat hij
zegt, “Uit een ver land.” Maar
nee, hij zei: “Van de Simon Koop-
manstraat.” Dat zijn leuke spon-
tane dingen. 
Behalve Maria’s, Jozefs en konin-
gen zijn er ook engelen en herders
met hun schapen. Heel af en toe
hebben we een ezel of een os. Dan
zetten ze een masker op. 
Een jaar ben ik de koningen ver-
geten op te roepen om naar voren
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te komen. Je krijgt dan vanzelf
wel signalen uit de kerk: “De
 koningen nog.” Dan ben je zo in
je spel bezig en denk je: ‘Het is
klaar’. Alles kan en mag; het komt
altijd goed.
Er komen best veel kinderen ver-
kleed. Maria en de engelen zijn
 favoriet; Jozef ligt een beetje 
uit de gratie. Er is er meestal wel
één. Ik ben dan ook altijd super
 enthousiast als er een Jozef is;
zo’n kind glundert dan ook. 
Als iedereen naar voren is geko-
men nemen ze plaats op de trap-
pen van het altaar. Dat is een
plaatje om te zien. 

Kindje

Het kindje, daar is het natuurlijk
om te doen. We moeten heel goed
die kribbe met het kindje in de
gaten houden, want het kleine

spul leunt daarop en zou erop
kunnen vallen. Daarom zetten we
om het kindje krukjes neer zodat
de Maria’s in een rondje daarom-
heen kunnen zitten. Ze zijn soms
nét drie, vier jaar. Vaak zit de
moeder er ook bij om te kijken of
het wel goed gaat. De laatste jaren
komt er altijd wel iemand met
een kinderwagen; soms moeten
we ouders teleurstellen. De moe-
ders melden zich spontaan, heel
leuk is dat. Maria’s zijn er wel
meer, maar er is maar één kindje.
Het mooiste is als zo’n kindje gaat
huilen. Dan gebeurt er zoiets bij-
zonders in de kerk. Een baby die
huilt dat is al prachtig, zeker als
het door zo’n kerk galmt, dan
smelten de mensen. Het liefst heb
ik dat ze huilen, maar dat lukt
niet altijd en knijpen doe je ze na-
tuurlijk niet. We hebben in 1998
een kindje gehad dat heette No-
ëlle. Het was een dochter van

Anton en Dorothé Reus. Dat is
toch heel bijzonder, een Noëlle in
de kribbe.
We hebben al heel veel kindjes
gehad waarvan we zeggen: “Hé
die was ook Kindje Jezus en al
weer ik weet niet hoe oud.” Dan
kijken ze je aan van: ‘Waar heb je
het over’, want zelf weten ze dat
natuurlijk niet meer. 
We letten er nu al op waar een
kindje geboren is, dan denken we:
‘dat zou leuk zijn’. Maar je kunt
dat niet sturen. Een baby van een
paar weken is leuker dan een
kindje van vier maanden. De kerk
is nog wel warm van de vieringen
dus het kan gauw en ze kunnen
natuurlijk goed ingepakt worden.
Vorig jaar was een kleinkind van
Ria Kappelhof Kindje Jezus; dat
was leuk want Ria speelt al net zo-
lang orgel als Ben het ‘kindje wie-
gen’ doet. Het is voor ons
inmiddels zo’n automatisme, op
een keer belde Ria 24 december
op: “Wat denk je, moet ik nog
komen morgen?” “Ja natuurlijk.”
Ze houdt er al rekening mee. Ze
doet het elk jaar weer, dat vind ik
geweldig. “Och”, zegt ze dan, “de
kinderen komen wel thuis om te
eten maar dat uurtje kan er wel
vanaf.” Ieder jaar weer is ze er. 

Twee boodschappentassen

Ik heb jaren, dan loopt het ge-
smeerd en er zijn jaren dat ik
denk, nou moet ik er erg aan trek-
ken om er wat uit te krijgen. Maar
de reacties uit de kerk zijn altijd
enthousiast. Pastor Suidgeest zit
vooraan in een stoel net als voor-
heen pastor Jansen en kan zo
glunderend genieten van de kin-
deren. Het wordt gewoon voor
hem gedaan, hij is klaar met zijn
vieringen. Alleen daarvoor al zou
je het doen. 
Aan het eind van de viering is er
natuurlijk het snoep van pastoor.
Als alle kerstfiguren op het altaar
aanwezig zijn krijgen we een heel
spannend moment want dan
mogen ook de kinderen naar
voren komen die niet verkleed
zijn. Die proberen we allemaal
zo’n beetje op die trappen te dra-
peren en te laten zitten. Dat is een
heel bijzonder moment. Soms
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kunnen ze maar net lopen, dan
willen ze van die treden afstap-
pen, dat kunnen ze nog niet en
dan weten we ze nog net in hun
kraag te grijpen zodat ze niet val-
len. Je maakt wat mee zo! Dan
gaan we met z’n allen zingen.
Want dat doe je op een verjaar-
dag. ‘Lang zal hij leven’, gevolgd
door een luid ‘Hieperdepiep
Hoera’. En als er iemand jarig is
wordt er ook getrakteerd. Pastor
Suidgeest zorgt zelf voor de trak-
tatie. Hij gaat naar de winkel en is
dan ‘zo bloid als blik’. Dan komt
ie met twee boodschappentassen
vol kerstsnoep naar de sacristie.
Alle soorten kransjes en chocola,
ook schuim voor de allerklein-
sten. Kinderen van het kinder-
koor maken de mandjes met
snoep klaar in de sacristie. Zij
mogen het ook uitdelen. Er is ge-
noeg. Op die manier betrekken
we ook de grote kinderen erbij. 
Er komen alle jaren meer kinde-
ren. We hadden gedacht, het gaat
misschien teruglopen, maar het

voorste deel van de kerk zit prak-
tisch vol. Veel opa’s en oma’s mee
en natuurlijk de vaders en moe-
ders. 

Hoe lang nog?

Ik vind het nog steeds leuk om te
doen, maar ben evengoed iedere
keer blij als het afgelopen is. Het
blijft toch ieder jaar weer afwach-
ten hoe het uitpakt. De reacties
zijn nog steeds enthousiast. Het
feit dat mensen blijven komen is
ook al veel betekenend. Er zitten
nu al weer vaders en moeders in
de kerk die vroeger als kind naar
het ‘kindje wiegen’ geweest zijn.
Het is een mooi tussendoortje op
Eerste Kerstdag. Als het maar on-
gedwongen gaat en op de impro-
visatietoer 
Voor de oudere kinderen ben ik
nog steeds ‘meester Ben’, maar
voor de jongeren ben ik die me-
neer van de kerk. Kom je ze later
tegen en dan zeggen ze: “Hé mam,
dat is die meneer van de kerk.” 

Volgend jaar word ik zestig, ik
weet niet hoelang ik het nog blijf
doen. Nu ben ik erg verweven
met dat ‘kindje wiegen’, maar ie-
mand anders zou dat ook makke-
lijk kunnen doen. Ik heb het ruim
25 jaar gedaan dus… Wie weet. 
Wij, Elly en ik, vinden het nog al-
tijd leuk om te doen en we genie-
ten er nog iedere keer van.
Ik word overigens ook niet meer
gevraagd. Pastor Suidgeest gaat er
gewoon vanuit dat het gebeurt.
Misschien gaan we wel net zolang
door totdat de pastor ‘echt’ met
pensioen gaat.  

De redactie dankt Ben en Elly
Droog voor hun gastvrijheid en
leuke verhaal over het ‘kindje
wiegen’. We hopen dat ze nog
vele jaren kinderen en volwas -
senen laten meegenieten van het
kerstspel van de kinderen op
 Eerste Kerstdag.

Riet Kuin-Ooijevaar
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Volgens de stamboom die de
evangelist Matteüs van Jezus
geeft, was Jesse ofwel Isaï de vader
van David, uit wiens geslacht
Jezus is geboren. De apostel Pau-
lus citeert met betrekking tot
Jezus een profetie van Jesaja:
“Jesse zal een telg voortbren-
gen...” 

Boom van Jesse

De kerkvaders verduidelijken
deze beeldspraak. Zo zegt Tertulli-
anus: “Uit de wortel van Jesse
groeit een boom. De wortel van
Jesse is het geslacht van David en
de boom uit de wortel is Maria die
afstamt van David. De bloem van
de boom is Maria’s zoon, Jezus
Christus.”
De middeleeuwse schilderkunst
brengt deze afstamming van Jezus
in beeld als de boom van Jesse.

Het is een boom met veel takken,
waarop de voorvaderen van Jezus
en soms ook de profeten zijn ge-
zeten die de komst van Jezus heb-
ben voorspeld. Op de grond bij de
stam ligt Jesse en in de top wordt
vaak Maria met het kind Jezus af-
gebeeld. 

Rijs

De boom van Jesse wordt bezon-
gen in het kerst- en Marialied ‘Er
is een roos ontsprongen’. Een
oude variant zegt: ‘Er is een rijs
ontsprongen.’ Dit is meer in over-
eenstemming met de bijbelse ge-
gevens (een rijs is namelijk een
jong, dun takje), maar de grote
Mariadevotie heeft de voorkeur
aan een roos gegeven, een sym-
bool van Maria. 
Het lied is van Duitse oorsprong
uit de omgeving van Trier en da-

teert uit de 15de eeuw. De dichter
is onbekend; de oude melodie
werd gecomponeerd door Mi-
chael Praetorius (1571-1621).

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

GELOOF IN BEELD

Er is een roos ontsprongen
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Madeliefjes
Temidden van turbulente toestan-
den komt er een telefoontje. Of ik
madeliefjes wil gaan plukken. Hè?
Ja, in verband met de Wereldvre-
desdag op 21 september is er een
drijfschaal met madeliefjes nodig.
Een groep vrouwen uit onze stad
heeft dekens gebreid voor straat-
kinderen in een zusterstad in Roe-
menië. Die worden tot een man-
dela gedrapeerd en in het midden
daarvan komt een drijfschaal te
staan met het bordje: ‘Made
voor/door liefjes’. 

Landhuis
De vriendin praat enthousiast door.
Het is me duidelijk, ik ontkom er
niet aan, moet madeliefjes verza-
melen. Niet echt het seizoen voor
mei-zoentjes, zo in het begin van
de herfst. Volgens haar staan er ech-
ter nog genoeg. Zo fiets ik die zon-
nige namiddag in de landelijke om-
geving speurend rond. Ha, daar, in
die brede berm. Ik pak een plastic
zak en begin te plukken. “Het moe-
ten er flink wat zijn”, zei de be-
denkster van het breikunstwerk…
Goed, de strook is leeg, verder maar
weer. 

O, kijk, daar op dat gazon voor dat
romantische landhuis. Ik bel aan.
Als eerste komt er een statige huis-
kater aangeschreden, die mij min-
zaam enkele kopjes schenkt. Kwis-
pelstaartend rent er een
‘waakhond’ de hoek om. Zijn staart
wappert vrolijk heen en weer. Ge-
lukkig, de dieren geven me al per-
missie. Nu de bewoners nog. Er ver-
schijnt een mijnheer. Ik doe hem
mijn verzoek en licht het toe. Hij
lacht. Kijkt rond. “Ga uw gang
hoor, er staan er genoeg.” Ik kwijt
me aan mijn opdracht. Het leven
kan grappig zijn. 

Zonnebloemen
De volgende ochtend bevinden we
ons in de eeuwenoude burgerzaal
van de stad, waar op de plavuizen
de prachtig gekleurde breiwerken
liggen. In het midden een schaal
met water voor de madeliefjes. Er-
naast, keurig ingelijst, de woord-
speling. De dames van de breiclub,
‘Stitch ’n Bitch’ genaamd, zijn
doende de dekens te schikken,
maar de visies lopen nogal uiteen.
Terzijde begin ik de stengeltjes van
de bloempjes te knippen, leg ze
daarna in de schaal. Na een tijdje

merkt iemand op, dat die bloem-
pjes wel erg klein zijn in verhou-
ding met de dekens. Bovendien zijn
ze lang niet allemaal opengegaan.
“Dat komt nog”, probeer ik opti-
mistisch. Weer een tijd later – de
vrouwen zijn vriendelijk kibbelend
nog steeds aan het herschikken –
valt de definitieve beslissing: Geen
madeliefjes, zonnebloemen. “Sorry
voor de moeite, maar …” “Oké,
geeft niets hoor; jammer dat die
woordspeling dan niet door kan
gaan”, zeg ik, het sneu vindend
voor de vriendin aan wiens brein
de madeliefjes zijn ontsproten. “Ja-
wel hoor, die schaal zetten we er-
naast en de zonnebloemen in het
midden.” Eén van de vrouwen gaat
naar de markt voor de bloemen.
Komt terug met drie bossen mar-
grieten. “Gratis”, roept ze, “van
Bloemen Jopie!” Om alle partijen
tevreden te stellen, blikt ze opge-
wekt naar mij: “Grote madelieven
eigenlijk, hè?” Inmiddels is de
groep aan de zoveelste rangschik-
king toe. Ze kunnen het maar niet
eens worden… Vredesdag anno
2008. Dona nobis pacem!

Louise Leneman

SPIRITUALITEIT

Chanoeka
Het chanoeka-feest duurt acht da-
gen. Het wordt gevierd in de maand
december. Het is een feest waarbij
licht een bijzondere rol speelt. 

Chanoeka betekent ‘inwijding’; men
viert de her-inwijding van de Tem-
pel in Jeruzalem in het jaar 164 voor
Christus. Jeruzalem was toen in
handen van een Seleucidische ko-
ning, Antiochus IV ‘Epifanes’. In 169
voor Christus plunderde hij de tem-
pel en onderdrukte hij de joden. Op
het vieren van de sabbat of het be-
snijden van jongens stond bijvoor-
beeld de doodstraf. Dit leidde tot de
opstand van de Maccabeeën en uit-
eindelijk de verovering van Jeruza-
lem. Op 25 kislev (één van de

maanden in het joodse jaar) van 164
voor Christus werd de tempel ge-
reinigd van heidense smetten en op-
nieuw ingewijd.
Er werd bij de her-inwijding acht da-
gen feest gevierd. Overal werden
lichten ontstoken. Er brandde in de
tempel altijd één bijzondere lamp,
het ‘eeuwige licht’. Die moest altijd
blijven branden, maar was nu ge-
doofd. En er was nog maar één
kruikje met olie – genoeg voor één
dag. Maar door een wonder brand-
de de lamp op deze kleine hoeveel-
heid toch acht dagen en nachten –
de duur van het feest van de her-in-
wijding van de tempel.

Overwinning
Op het chanoeka-feest wordt ter her-
innering weer licht ontstoken: op de

eerste dag één kaarsje, op de twee-
de dag twee, enzovoort totdat op de
achtste dag alle kaarsen branden
(net zoals van de vier adventskaar-
sen er elke zondag één meer wordt
aangestoken). Deze acht kaarsen
worden aangestoken met behulp
van een negende, de zogenoemde
sjammasj (‘dienaar’). 
Er wordt wel gezegd dat zodra we
het onverklaarbare ervaren we zo
ook bewust worden van de aanwe-
zigheid van een Hogere macht.
Kleine en grote wonderen brengen
ons in contact met de Eeuwige.
Chanoeka is het wonder van de
overwinning van het licht over de
duisternis.

Elizabeth Boddens Hosang
KRI, werkgroep Liturgie en Pastoraat

KERK EN JODENDOM



Op 26 november 2008 is overle-
den Willem Hendrik Andries
(Henk) Wessels, op de leeftijd
van 66 jaar, in het VU-ziekenhuis
in Amsterdam. Het was na een
korte maar onrechtvaardige
strijd, met verschillende behan-
delingen tegen een ernstige ziekte
die onverwacht in zijn leven zich
had geopenbaard. Met kracht en
optimisme ging hij ervoor. Het
leek zo goed te gaan. In enkele
dagen kwam er echter een zware
terugslag en moest hij zich ge-
wonnen geven. Het was met pijn
en verdriet, zijn gezin om hem
heen, met familie, goede vrien-
den en bekenden erbij betrokken
en verslagen toen er definitief
stilte kwam over zijn beminde
leven.
Als marineman raakte Wim in de
jonge jaren van zijn leven ver-
trouwd met varen, met de zee, de
wijde wereld, met de elementen
van de natuur. Het was bij de
K.N.S.M. in Amsterdam. Hij ge-
noot ervan. Na een aantal jaren
kwam hij terug in de burgermaat-
schappij, met een baan bij de-
zelfde K.N.S.M., dichter bij huis.
Dat vond hij belangrijk. Hij was
heel gelukkig met zijn gezin, met
echtgenote Clara en de kinderen.
En toen er kleinkinderen kwamen
was hij heel hecht ook met hen
verbonden. Binnen ons dorp
zette hij zich in op verschillend
terrein, verbonden met VVW, met
de kerk als liturgische assistent in
Uitvaartliturgie, contactpersoon
van de Stille Omgang en inzet-
baar bij andere taken binnen de
gemeenschap. Het gaf contact en
voldoening. Een apart verhaal is

zijn boek. Wat was hij trots op
zijn boek, dat dit jaar in de maand
mei is verschenen. Het mag ge-
noemd worden. Hij koos als titel:
‘De K.N.S.M. in de 2e Wereldoor-
log’.  En een veelzeggende onder-
titel: ‘Opdat wij hen niet
vergeten’. Hij heeft dit boek opge-
dragen aan alle medewerkenden
en nabestaanden. Hij heeft er 10
jaar aan gewerkt. Drijfveer was bij
hem het onvoldane gevoel, dat
het nodige is vergeten, dat men-
sen tekort is gedaan, mensen die
voor volk en vaderland de strijd
van hun leven hebben gevoerd.
Die velen wilde hij recht doen,
een naam geven, hun eigen naam
noemen. Dat heeft hem voldoe-
ning gegeven, met waarderende
reacties naar hem toe. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren we samen, met verdriet,
met persoonlijke herinneringen
aan een bemind leven als echtge-
noot, vader en opa, binnen de
kring van zijn familie en onze ge-
meenschap hier. Op 29 november
hebben we hem gebracht naar
zijn laatste rustplaats op het kerk-
hof. Hij moge rusten in vrede. 

Op 29 november 2008 is na een
ernstige ziekte overleden Dick
Meester. Hij bereikte de leeftijd
van 75 jaar. Langere tijd, meer
dan een jaar, is er zorg geweest. Er
was kans op betere dagen, in stilte
hopend op herstel. Behandelin-
gen in het ziekenhuis waren
nodig, met vertrouwen op de spe-
cialisten, liefdevol gesteund door
het thuisfront. Met betere dagen
was er een zonnig vooruitzicht.
Met mindere dagen was er twijfel
en zorg, maar altijd weer met de
hoop op een verandering ten
goede. Kort geleden kwam de om-
slag. Het was nu geen mooi be-
richt vanuit het ziekenhuis.
Verdere behandelingen zouden
geen goed resultaat meer geven.
Het was de inleiding op een laat-
ste levensfase, van verwerking en
een liefdevolle verbondenheid

samen als gezin, een kostbare tijd.
In herinnering en verhalen kwam
Dick’s leven ons voor ogen, over
vele jaren, teruggaande naar de
jonge jaren van zijn leven. Hij
was actief, hard werkend in het
tuindersbedrijf, met twee broers.
Lange dagen werden er gemaakt.
Later volgde zijn overstap naar de
fa. Seignette, arbeid met voldoe-
ning, ook toen graag buiten, het
gezonde buitenleven. Er was nu
meer tijd voor een vrij weekend,
voor vakantiedagen en het ver-
enigingsleven, met de kinderen.
Het gezin stond bij hem voorop,
gericht naar een onbezorgde
jeugd voor de kinderen, hij zelf
met zorgzame aandacht. En wat
kon hij later genieten van zijn
kleinkinderen. Zijn werkzame
handen waren goud waard in en
rond eigen huis, in latere jaren
ook bij de kinderen toen zij hun
eigen levensweg gingen. Altijd
was hij bereid om een helpende
hand uit te steken, een klus te kla-
ren, met raad en daad aanwezig
en behulpzaam.  Dat beeld heb-
ben we ook van hem als tuinman
rond de kerk, in de bloementuin
en op het kerkhof met zijn vaste
maats stevig bezig, een vast pa-
troon op de dinsdagmorgen. We
zijn Dick dankbaar voor alle inzet
en voor zijn plezierige omgangs-
vormen binnen de tuinmannen-
groep, als geheel zo gewaardeerd.
Eens was er het moment dat het
niet meer ging, met spijt en pijn,
zijn werkzame handen tot rust ge-
komen in de verdere tijd die er
daarna kwam. Sluipend ging het
door, het inleveren van levens-
kracht, meer en meer aan huis ge-
bonden, met geduld en overgave
ermee proberen om te gaan. Zo
kwam er stilte over zijn beminde
leven, als echtgenoot, vader en
opa. In Avondwake en Uitvaartli-
turgie waren we met velen samen,
in herinnering en met verhalen,
met verdriet en dankbaarheid, en
hebben we hem gebracht naar
zijn laatste rustplaats op het kerk-
hof, de tuin van zijn handen en
van zijn goede zorg. Het was op
maandag 1 december.
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Als je in een heldere nacht naar de
hemel kijkt, zie ontelbare grote en
kleine sterren door het luchtruim
krioelen. Hoe langer je kijkt, des te
meer je er ziet.
Sommige verdwijnen ineens,
andere lichten plotseling op. Over
een heel klein sterretje uit die
grote wereld gaat dit verhaal. 

Kleine sterren spelen zo hun eigen
spelletjes. Ze spelen schuilhokje,
tikkertje of diefje-met-verlos. Nu
was er een klein sterretje dat bijna
nooit mocht meedoen. Het was te
klein, te onhandig en niet mooi
genoeg omdat het niet genoeg
glinsterde. Op een dag speelden
alle kleine sterren tikkertje. Dat
gaat een beetje anders dan bij
ons: ieder sterretje moet op zijn
eigen manier een lichtstraaltje
uitzenden naar de ander. En als
die ander dan geraakt wordt, is
die ‘m. Sommige sterren zijn heel
handig in het uitzenden van een
goede straal en in het ontlopen
ervan. Ze houden zich
bijvoorbeeld schuil achter een
grote, dikke ster; dan kunnen ze
nooit geraakt worden. Maar ons
kleine sterretje was daar veel te

onhandig voor.
Op een nacht mocht het kleine
sterretje toch een keer meedoen.
Maar toen het de beurt had om
straaltje uit te zenden, kon het
geen ster te pakken krijgen, hoe
hard het ook zijn best deed. Het
werd er verdrietig van. Plotseling
stond het sterretje stil, en dacht:
Ik doe niet meer mee. Ik kan niet
hard hollen, en stralen kan ik ook
bijna niet. Wat kan ik eigenlijk
wel? Daar stond het sterretje,
helemaal alleen. Het moest even
op adem komen, zo hard had het
gehold. En het vroeg zich af, hoe
zijn leven verder moest, zonder
vrienden en vriendinnen om mee
te spelen.
Het sterretje zuchtte eens heel
diep. Maar wat gebeurde daar?
Terwijl het ademde, kwam er een
heel mooie, fijne lichtstraal uit het
sterretje, die in een flits de hele
ruimte vulde. Het sterretje schrok
er zelf van. Wat was dat? Hoe kon
dat? Het probeerde het nog eens,
en weer verscheen er zo’n
prachtige lichtstraal in vele
kleuren. Het sterretje werd er
helemaal opgewonden van. Dit is
mijn geheim – dacht het. Dit ga ik

iedere nacht oefenen, en dan zul
je zien dat ik straks de mooiste en
verste lichtstraal kan maken.

En zo gebeurde het dat het
sterretje voortaan iedere nacht
mooie stralen maakte en die grote
sterren-wereld. Iedere keer ging
het beter, en kwam de straal
verder. Het sterretje voelde zich
groeien.

Op een nacht, een heel bijzondere
nacht, zag het sterretje in de verte
een grote ster. Het was een
planeet. Die planeet heette Aarde,
maar dat wist ons sterretje niet.
Het dacht: Vannacht wil ik die ster
raken. Het ging rechtop staan, en
probeerde de juiste plaats te
vinden, zodat de straal precies op
de aarde zou vallen. Het haalde
diep adem…., en toen gebeurde
het. Een bundel heldere stralen
vulde de ruimte in een bonte
mengeling van kleuren. Alle
sterren gingen opzij, en keken vol
ontzag naar wat er gebeurde. De
lichtbundel schoot door het
luchtruim, en kwam op de aarde
terecht, precies boven een stal,
waar net een kindje geboren was.
Het kleine sterretje kon er niet
genoeg van krijgen, en stuurde
steeds weer nieuwe stralen naar
de aarde. Het werd een bijzondere
nacht, om nooit te vergeten: voor
de sterren-familie niet, maar ook
niet voor de mensen-familie. Het
kleine sterretje kreeg van de
mensen zelfs een eigen naam:
Davidsster. En vanaf die nacht
hoorde het sterretje er helemaal
bij.

Gijs Martien Sjaak,
zoon van Peter en Carina Mol-
Nieuweboer (Huijgendijk 1).

Vince Nicolaas Jacobus,
zoon van Nick Kloosterhof en
Angelique Koomen (Het Eiland
28).

Dieuwertje Hendrika Maria,
dochter van Pieter en Rebby
Vlaar-Nijenhuis (Het Eiland 22).

Een hartelijk proficiat aan de kin-
deren, aan ouders en familie. 
Van harte toegewenst een blij-
vende verwondering, dankbaar-
heid, blije kinderjaren. Heel veel
geluk.

HUWELIJKSJUBILEUM

50 jaar: 
Piet en Lies Neefjes-Poland.

Een gouden huwelijksverjaardag,
een hartelijk proficiat. Een mo-
mentopname om bij stil te staan,
met herinnering aan een reeks
van jaren, met dankbaarheid.
Veel goede wensen ermee verbon-
den, op weg naar de toekomst.
Nogmaals proficiat.

GEDOOPT

VOOR DE KINDEREN

Het sterretje dat stil bleef staan
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinderkoor
de fanfare,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen 
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen: 
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
kindernevendiensten,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers
van ‘Nu en Straks’,
de medewerkers en 
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
het Lourdesfonds
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel
Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
collectanten,
de kerkhofcommissie
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van 

de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen
en de drukkers,
de helpsters in de 
kerk- pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad, 
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen 
ook het afgelopen jaar onze kerk 
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2009 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.
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HET PAROCHIEBESTUUR

EN DE PASTORES VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE

INLEVERDATUM KOPY VOOR DE VOLGENDE  UITGAVE: 

WOENSDAG 4 FEBRUARI 2009 

UW CONTACTPERSOON:     


