
VASTENTIJD

We staan voor de Veertigdagentijd 
of Vastentijd.

De Veertigdagentijd is voor ons 
de reisroute die wij in deze tijd van 

het jaar gaan afleggen. 
Het is een weg, een tijd van 

bezinning, van bekering, 
van solidariteit met de armen, 
met de noodlijdenden, met de 

Derde Wereld. Het is de kunst en 
tegelijk de opgave om zo zinvol 
mogelijk deze weg te gaan, om 

deze tijd van veertig dagen zo in te 
vullen dat we straks, als afronding, 

gelouterd, gesterkt, vernieuwd 
tevoorschijn komen en Pasen 
gaan vieren, het feest van het 

nieuwe leven! 
Het getal ‘veertig’ betekent: 

voorbereiding. De minder 
gebruikte naam ‘Vastentijd’ duidt 
op soberheid, je wat ontzeggen, 

denkend aan anderen die 
heel wat minder of bijna niets 

hebben, Vastenactie! Pasen is 
onlosmakelijk verbonden met de 
voorafgaande Veertigdagentijd, 

met een zinvolle invulling daarvan. 
Van harte een mooie reisroute 

toegewenst.  
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BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan pas-
tor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te bellen: 
MAANDAG t/m VRIJDAG 
’s morgens tussen 9.30 uur en 
10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij 
 eventueel aan te passen.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh. Poststraat 26
1628 CC HOORN
0228 271684

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

#

vAN DE REDACTIE

In dit nummer van Nu en Straks wordt u weer op de 
hoogte gebracht van allerlei zaken die zich in de pa-
rochie afspelen. De jeugd is ijverig bezig om zich voor 
te bereiden op de eerste Communie en op het Vormsel 
onder leiding van de enthousiaste werkgroepen. Verder 
kunnen we opnieuw terugzien op een goed geslaagde 
actie Kerkbalans waar u allen aan heeft meegedaan.  U 
wordt uitgenodigd om aan de Stille Omgang deel te ne-
men, ook jongeren besteden daar aandacht aan. Verder 
kunt u zich weer aanmelden voor het ziekentriduüm, 
niet dat u daar ziek voor hoeft te zijn, voor ouderen 
is het ook heel fijn om deze dagen mee te maken. Als 
onderwerp voor het interview kwamen we deze keer 
in het zwarte circuit terecht. Een mooi verhaal bij een 
heel moeilijke maar ook dankbare taak. We maken een 
praatje met de mensen van Barbara.
Wij wensen u veel leesplezier en: vergeet de vastenactie 
niet.
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Opmerking: als achter ‘liederen’ een 
R staat, dan betekent dit: onder
steuning door leden van het vroegere 
Regiokoor.

13-14 februari: 
Carnavalszondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
VOOrSteLLINGSdIeNSt  
van de eerste Communicanten.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Herenkoor uit Nibbixwoud. 
Pastor J. Suidgeest.

vEERTIGDAGENTIJD

17 februari: Aswoensdag

woensdag 19.00 uur: 
Aswoensdagviering in de kerk met 
Heren v/h koor. 
Uitdelen van het as-kruisje. 
Pastor J. Suidgeest. 
N.B. Aswoensdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

20-21 februari: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h 
koor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Wervershoof: 
R. Schouten-Jong en H. Jaeqx.

Beide vieringen in dit eerste 
 weekend van de Veertigdagen
tijd zijn een boeteviering, in onze 
 voorbereiding op weg naar Pasen.

27-28 februari: 2e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.

6-7 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 liederen (R). Groep Wervershoof: 
D. Verdonschot en E. Schmidt-
Broch.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

13-14 maart: 4e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Pastor C. Koning.

20-21 maart: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Kinder/Jeugdkoor en A.O.W.-
Jongerenkoor. Pastor J. Suidgeest. 
Zaterdagavond: uit dankbaarheid 
vanwege 60 jarig jubileum K.V.G.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Groep Medemblik.

27-28 maart: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 18.00 uur: 
VOrMSeLVIerING met 
A.O.W.-Jongerenkoor.
Vormheer Oud-deken H. Post uit 
Aalsmeer, met assistentie van 
Pastor J. Suidgeest. 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.
Palmzondagviering, met de 
 zegening en het uitdelen van 
 palmtakjes. Palmzondag is het 
begin van de Goede Week.

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!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGIsCh ROOsTER 
van 13 februari tot 28 maart 2010
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Het is een goede gewoonte dat 
 vanuit de werkgroep Eerste Com-
munie ervoor wordt gezorgd dat 
op de eerste Ouderavond er een 
‘boekenstalletje’ aanwezig is. Het 
is een zichtzending van kinder-
bijbels,  gebedenboekjes en ander 
toepasselijk materiaal. In de pauze 
kan iedereen, na een korte toelich-
ting, even bladeren in de boeken en 
eventueel een bestelling doen (ge-
zamenlijke inkoop). Een boek wat 
het doet heeft als titel: ‘Waar woont 
God?’ Nog 100 andere (geloofs)vra-
gen komen we tegen in dit boek.  
In dit boek vinden we even zovele 
antwoorden op vragen van kinde-
ren. Verhelderend is de opmerking: 
als kind vraag je je van alles af: over 
de wereld om je heen, over het leven 
op aarde, over de dood, over God. 
Wat is biechten eigenlijk? Stamt 
de mens nu af van Adam of van 
een aap? Moet je de bijbel letterlijk 
 lezen? Niet op alle vragen krijg je 
een antwoord, maar vragen stellen 
helpt je wel op weg! Dit boek denkt 
met je mee. 
De antwoorden zijn kort geformu-
leerd, soms wat langer, met fraaie 
tekeningen. Ze reiken gedachten 
aan vanuit een christelijk, met name 
rooms-katholiek perspectief. Ze 

 laten ruimte om zelf mee te  denken. 
Je kunt met de kinderen door de 
ruimte heen bladeren, de ruimte 
die ‘geloven’ heet. Het is een op-
frisser voor jezelf als ouder, en een 
wegwijzer voor het kind. In deze 
woorden of via deze woorden word 
je al nieuwsgierig naar de  inhoud, 
naar de spontane en dikwijls hele 
concrete vragen van kinderen én 
naar de antwoorden daarop.

Dit als een aanloopje naar de 
 komende Veertigdagentijd.
Ook daarin, in deze Veertigdagen-
tijd, kunnen wij, groot en klein, 
vragen stellen. Dat kan naar ons 
zelf, naar onze omgeving, naar de 
Derde Wereld. Het zijn vragen als: 
wat vind ik belangrijk? Hoe ga ik 
om met mijn dierbaren, met mijn 
medemensen, met mensen die hulp 
nodig hebben? Wat doe ik met mijn 
(vrije) tijd, met mijn geld? Hoe is 
mijn aandacht naar anderen toe? 
Welke plaats en betekenis heeft de 
kerk voor me? Is daarin veel veran-
derd?   Waarom is de Vastenactie zo 
belangrijk en bijzonder, elk jaar op-
nieuw? Hoe ga ik daarmee om? Hoe 
ga ik met de Veertigdagentijd om?

Zoals het in het genoemde boek om 

de kinderen gaat, zo gaat het in de 
komende Veertigdagentijd om ons 
allemaal: vraag en antwoord in een 
gelovig perspectief.
Van oudsher is de Veertigdagen-
tijd een tijd van bezinning, van in-
keer in ons zelf. Het is een tijd van 
bezin ning op verschillende vragen 
die in ons opkomen of die we juist 
expres stellen. Even belangrijk als 
het stellen van vragen is het zoeken 
naar een antwoord op die vragen, 
bedoeld als bekering of een omme-
keer, als invulling van deze bijzon-
dere tijd, op weg naar Pasen. Een 
vruchtbare tijd van harte u allen 
toegewenst!

Pastor J. Suidgeest

vEERTIGDAGENTIJD   

Kijkt u eens op www.sintwerenfridusparochie.nl voor 
actuele informatie van onze Sint Werenfridusparochie. 

De onderwerpen op onze website zijn o.a.: 

een bezoek aan www.sintwerenfridusparochie.nl is de moeite 
waard.

• Liturgische agenda 
• Pastorale gedachte
• Parochiebestuur/Taakvelden 
• Eerste Communie 
• Vormen 
• Het orgel 
• Overleden parochianen 

• Praktische informatie 
• Werenfriduskerk 
• 100 jaar Werenfriduskerk 
• Agenda Inzet
• UIT-TIPS 
• Archief Nu en Straks 
• Gastenboek  

Oproep aan alle 
werkgroepen van de 
Sint Werenfridusparochie 
Wervershoof.

Onze parochie heeft een eigen 
website, maar deze kan alleen maar 
actief zijn door invulling vanuit de 
werkgroepen.
Heeft u nieuws en/of foto’s die 
u graag gepubliceerd zou willen 
hebben, stuur deze dan in, zodat uw 
nieuws op de website geplaatst kan 
worden.
Nu en Straks blijft natuurlijk ons 
mededelingenblad, maar verschijnt 
maar zes maal per jaar. 
De website wordt iedere dag 
bijgehouden. Dus actueel.
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Uit de vergadering van oktober en 
van december 2009.

ONDERhOuD EN FINANCIëN 

We nemen het financieel overzicht 
t/m november 2009 door. Daarbij 
de begroting voor het nieuwe jaar 
2010. Het overzicht geeft een balans 
van inkomsten en uitgaven. Hetzelf-
de kunnen we zeggen van de begro-
ting. Wel daarmee verbonden dat 
we in januari een goede Actie Kerk-
balans hopen te houden als een on-
misbare bron van inkomsten,  altijd 
weer spannend. Stichting ‘Binding’ 
verzoekt om jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage. Dat is akkoord.
De verplichte betaling aan het Bis-
dom (maandelijks) wordt verhoogd. 
De maximale subsidie voor onder-
houd van de pastorie is toegekend. 
Het is een bedrag van 16.250 euro, 
verdeeld over zes jaar. Dit is het 
onderhoudsplan waar eerder over 
is gesproken. Vanaf 1 januari 2010 
zal de plaatselijke afdeling van de 
 Rabobank sluiten. Het wekelijks 
wegbrengen van het collectegeld 
(kerk) zal dan anders moeten. In 
overleg met de kosters bekijken we 

wat we het beste kunnen doen.
De kerkklok heeft enkele weken 
een afwijkende tijd aangegeven. 
De oorzaak was slijtage in een on-
derdeel. Dit onderdeel is inmiddels 
vervangen, vernieuwd. Probleem is 
daarmee verholpen. Er is wat scha-
de aan het schilderwerk buitenkant 
van de kerk. Dit zal hersteld worden 
eind maart, begin april. Het ligt in 
de bedoeling om de waterafvoer 
van kerk en pastorie (het gaat om 
regenwater) grondig aan te pakken. 
Het is niet duidelijk waar de afvoer 
in de grond vastloopt of stagneert 
door kapotte buizen, schade door 
boomwortels, enz.
De voorbereiding op Actie Kerk-
balans 2010 is intussen op gang ge-
komen. Via een draaiboek worden 
taken verdeeld en gaan we van week 
naar week. Het is bij elkaar een hele 
aanpak, vooral een accurate aan-
pak. Zoals vorig jaar is het thema: 
‘Een kerk is van blijvende waarde’. 

TuIN EN BEGRAAFpLAATs

Geen bijzonderheden. De dinsdag-
morgen is in principe de tijd dat de 
tuinmannen aanwezig zijn. In over-
leg met elkaar wordt er werk ver-
deeld en aangepakt. De bloemen-
tuin is leeg. Er is overigens altijd wel 
werk (of klus) te doen over het hele 
terrein van kerkhof en tuin. Het 
 geheel laat een verzorgde aanpak 
zien, zoals meerderen dat zeggen. 
Met de komende kerstdagen (stal, 
bomen, kerk) is extra mankracht 
nodig en gelukkig aanwezig. 

KERK EN sAmENLEvING

Er zijn datums afgesproken voor 
deurcollecte P.C.I. en voor de 
 Wereldwinkel achter in de kerk. In 
Medemblik is er een regiovergade-
ring geweest van PCI-afgevaardig-
den. Onze regio draait goed. De 
samenwerking met de Gemeente is 
goed. Er zijn twee vluchtelingen die 
ondersteuning krijgen, dit na over-
leg met de sociale dienst.

GEmEENsChApsOpBOuw

Met regelmaat houdt de Bezoekers-
groep een eigen samenkomst. Dit is 
om de bezoeken onderling te verde-
len. Ook kan een nieuw adres wor-
den doorgegeven of genoemd.
Bij diverse werkgroepen is het idee 
neergelegd voor een maatschap-
pelijke stage van leerlingen in het 
Voortgezet Onderwijs. Dit wordt 
vanaf 2011 een verplichting binnen 
de school. Het gaat om een aan-
tal uren, met begeleiding, en een 
verslag daarvan. De vraag aan de 
werkgroepen is om hiervoor open 
te staan en het een kans te geven. 
De jaarlijkse kerstgroet voor alle 
medewerkenden wordt zoveel mo-

NIEuws EN ACTIvITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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gelijk met het kerstnummer van 
‘Nu en Straks’ meegegeven.

CATEChEsE EN LITuRGIE

De werkgroepen Vormsel en Eerste 
Communie zijn van start gegaan 
met hun eigen vergaderingen. Dat 
alles gericht op de eigenlijke voor-
bereiding die vlak na de kerst-
vakantie, aan het begin van het 
nieuwe jaar, begint met de ouder-
avonden. Het Herenkoor heeft zijn 
jaarvergadering gehad, altijd nuttig 
in een eigen terugblik en vooruit-
zien. Basisschool De Schelp ver-
zorgt voor alle klassen halverwege 
de Advent een Adventsviering in de 
kerk. De Werenfridusschool heeft 
in de laatste week van de Advent 
een kerstviering in de kerk, met 

voorafgaand enkele repetities. De 
kerk als een ideale ruimte voor 
beide scholen om dit te doen, van 
harte welkom aan de kinderen. Bij 
de lectoren heeft Liëtta Broersen 
 afscheid genomen na vele jaren 
inzet in verschillende liturgische 
vieringen: Avondwake, Woord-
Communievieringen, lezen. Met 
passende attenties was er die dag, 
met een terugblik en met veel dank. 
Gedeeltelijk, een stapje terug, was 
er ook het afscheid van Els Bakker-
Morsch, om persoonlijke redenen, 
met eveneens veel dank en waar-
dering, en passende attenties. Ter 
sprake kwam het punt van de col-
lectanten. Er is geen vaste beurt-
verdeling. Altijd zijn er wel, die 
de schaal pakken, maar soms is er 
niemand... Moet er toch iets komen 
van een verdeling, een rooster? We 
zien het nog even aan.   

RONDvRAAG

Pastor Maria Voss blijft hier voor-
lopig nog wonen. Haar nieuwe wo-
ning in Nijmegen is nog niet klaar. 
De bouw van het geheel heeft ver-

traging opgelopen zoals dat zoveel 
is gebeurd in het afgelopen jaar door 
economische omstandigheden.
Zoals de vorige keer, in het kerst-
nummer van ‘Nu en Straks’, is 
 vermeld, willen we in dit jaar 2010 
enkele bijzonderheden een plek 
 geven: in het voorjaar, in de zomer 
en in de wintertijd. Wat de zomer 
betreft (augustus) is al gepland de 
kermis-botsautoviering, georgani-
seerd vanuit Auxilia/Brasili-ja. 
Deze opzet is er al langer, verbon-
den met de Millenniumdoelen, we-
reldwijd, vanaf het jaar 2000, elke 
vijf jaar, tot aan 2015. Dit jaar 2010 
is het voor de derde keer. Dank aan 
de werkgroep. In de winter (decem-
ber) denken we aan een kerststal-
lententoonstelling in de kerk, op 
een nog nader te kiezen weekend. 
Een herhaling van 10 jaar geleden. 
Toen heel welkom, met veel bezoek. 
In het voorjaar, de Veertigdagentijd, 
denken we na over een passende 
invulling, enkele avonden bijvoor-
beeld in ‘de Inzet’, in de richting 
van bezinning. Dit wordt nog nader 
uitgewerkt. 
Dat was het voor deze keer.

NIEuws EN ACTIvITEITEN

pCI

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje 
 moeten omdraaien. Elke dag weer moeten denken wat 
kunnen we nu weer besteden aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat om 
deze mensen te helpen.
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekening-
nummer 36.89.50.654 t.n.v PCI Wervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter 
telefoon: 0228-583969 

Even geld opnemen…… 
niet voor iedereen  vanzelfsprekend!
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Beste bewoners van Wervershoof,

de eerste vrijdag in maart, de 5e dan is het weer zo 
ver. een nieuwe veiling op een nieuwe locatie. de 
veiling zal worden gehouden in Cafe restaurant  
’t Fortuin, u allen wel bekend.

We hebben er met z’n allen best weer zin in. Het is toch 
ook een nieuwe uitdaging.
De voorbereidingen zijn in volle gang en de aanbiedin-
gen zijn weer fantastisch. 
Vele koopjes zullen weer worden verkocht voor het 

goede doel, d.w.z. al onze verenigingen die een steuntje 
in de rug nodig hebben.
Voor mijzelf wordt het tevens de laatste keer dat ik als 
voorzitter de zaak mag leiden.
Na 35 jaar bezig te zijn voor de veiling vind ik het welle-
tjes en wordt het tijd voor nieuw bloed in de gelederen.
Ik heb deze taak altijd met heel veel plezier gedaan. 
Maar nu vind ik het genoeg. Daarom dank ik een ieder 
die met deze veiling te maken heeft, en dat zijn er velen, 
voor de prachtige jaren die ik heb meegemaakt met de 
gemeenschapsveiling. Officieel stop ik op de 5e maart, 
want dan is het echt 35 jaar.
Beste mensen, hierbij roep ik u weer op voor een bezoek 
aan de veiling, er zit vast wel een koopje voor u bij.
Dus zet in de agenda: 
5 Maart, Gem.schaps.v. in het Fortuin.
 
Met vriendelijke groet 
Koos Botman.

ACTIE KERKBALANs 2010
De verzorging van een goed lo-
pende Actie Kerkbalans komt elk 
jaar weer terug. Er komt heel wat 
bij  kijken, opdat alles goed ver-
loopt. Het komt aan op een goede 
presentatie, om een juist en goed 
afgestemd adressenbestand, om het 
nodige materiaal, het vullen van de 
bekende witte enveloppe, het bena-
deren van de lopers, enz.
Het langs de huizen gaan is, zo 
kunnen we ons indenken, een hele 
operatie, wegbrengen en ophalen. 
Opvallend was hoe snel het terug-
komen ging, al in de eerste uren 
van de maandagavond. Heel veel 
dank aan alle lopers.
Het tellen kon beginnen, het klok-
kengelui werd steeds vrolijker. 
Op een gegeven moment kon aan  
‘Binding’ een bedrag worden 
doorgebeld, een voorlopige score. 
Het gaat uiteindelijk, voorbij deze 
maandag, om een week later. Er 
liep nog heel wat binnen. 
We mogen dankbaar terugkijken 
op een geslaagde actie voor dit 
jaar 2010. De stand is uiteindelijk 
geworden het fraaie resultaat van 
63.745 euro.
Dit jaar zijn er geen tekeningen 

door de kinderen gemaakt en/of 
 gekleurd. Ze zijn ook niet uitge-
deeld. Vorig jaar was er een klein 
aantal kinderen dat de kleurplaten 
uiteindelijk heeft ingeleverd. Toen 
al was er de gedachte of de twijfel: 
wel of niet ermee doorgaan?
Misschien een ander jaar weer eens 
om te proberen.
Waar het uiteindelijk om gaat, dat 
is om oprecht dank te zeggen aan 
allen die hebben meegedaan, met 

een eigen zorg en verantwoorde-
lijkheid, met een machtiging of een 
bijdrage contant. Denkend aan het 
gekozen themawoord voor dit jaar 
mogen we zeggen: ‘Onze kerk, van 
blijvende waarde’, om van harte 
te steunen en overeind te houden, 
voor nu en voor de verdere jaren, 
de toekomst. Heel veel dank.

Namen het Parochiebestuur, 
Pastor J. Suidgeest

GEmEENsChApsvEILING wERvERshOOF
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JEuGD EN JONGEREN

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Na maanden van voorbereiding 
zijn we deze week van start gegaan 
met de communicantjes. Afgelopen 
maandag hebben de kinderen een 
speurtocht door de kerk gemaakt, 
met uitleg van Pastor Suidgeest 
over wat er daar allemaal te zien is. 
De kinderen weten nu heel goed, 
wat het belangrijkste is in de kerk, 
vraagt u er maar eens naar. 
Woensdag 10 februari om 13.30 
uur worden de communicantjes in 
de Inzet verwacht voor de knut-
selmiddag. En vrijdagmiddag om 
14.00 uur in de kerk voor het oefe-
nen. Deze middagen gaan zij zich 
voorbereiden op de Voorstellings-
dienst van a.s. zaterdag 13 februari. 
Het thema van dit jaar is; Ra, ra, 
wie ben ik?
De kinderen zullen verschuild gaan 
achter een masker, maar daarna 
mag iedereen weten wie ze zijn. We 
beginnen om 19.00 uur. Het wordt 
een vrolijke viering die opgeluis-
terd wordt door de kinderen van 
het kinderkoor. U komt toch ook 
naar ons kijken en luisteren?

Tijdens de Voorstellingsdienst krij-
gen de communicantjes hun pro-

jectboek uitgereikt, daarin gaan we 
de komende weken werken. Na de 
voorjaarsvakantie gaan we met het 
project beginnen. In de projectmap 
staan allerlei verhaaltjes, opdracht-
jes en gebedjes, waarmee de kin-
deren voorbereid worden op hun 
eerste Heilige Communie. Voor de 
ouders is het belangrijk dat ze in de 
map, de brief van het Gezamenlijk 
Gastouderproject goed lezen en het 
projectoverzicht goed in de gaten 
houden. Want sommige  onderdelen 
doen de kinderen met hun ouders 
thuis en sommige onderdelen doen 
we samen in de Inzet tijdens een 
kerkdienst, wat precies staat alle-
maal in het projectoverzicht. Tegen 
het einde van de kerkdienst komen 
de kinderen dan weer terug in de 
kerk en een paar kinderen mogen 
dan iets vertellen over wat ze in 
de Inzet hebben gedaan en lezen 
een kort gebedje voor. U kunt dit 
volgen op zaterdagavond 13 en 20 
maart, zondagochtend 28 maart en 
zaterdagavond 10 april.

Daarnaast gaan we ook nog allerlei 
leuke en interessante activiteiten 
samen doen. Zo komt op woens-
dagmiddag 10 maart Nel Bus de 
kinderen vertellen over de kinde-
ren in Gambia. Zij vertelt hierover 
 altijd heel erg enthousiast en de 
kinderen zijn dan ook altijd een en 
al oor. Wilt u hier ook iets meer over 
 weten? Kijkt u dan eens op www. 
june-gambia.nl. Voor de kinderen in 

Gambia kunnen de communican-
tjes ook iets doen, want zij krijgen 
waarschijnlijk allerlei cadeautjes en 
geld voor hun Communiefeest, het 
zou toch mooi zijn als ze daarvan 
iets zouden kunnen delen met kin-
deren die bijna niets hebben. Daar-
om krijgen ze tijdens het project 
ook een spaardoosje. Wie weet wil-
len ze daar iets in doen voor Stich-
ting June van Nel Bus. Dan zorgt zij 
er weer voor dat er scholen worden 
gebouwd en waterputten worden 
gemaakt in Gambia. Alvast harte-
lijk bedankt.
De kinderen brengen ook een be-
zoek aan de molen van Wervershoof 
en aan Leekerweide in  Wognum. 
Vooral Leekerweide is altijd heel 
indrukwekkend voor de kinderen.
En wanneer we het hele project af 
hebben is het tijd voor hun eerste 
Heilige Communie op zondag-
ochtend 25 april. Om 9.00 uur de 
Schelp en om 11.00 uur de Weren-
fridusschool en de Dijkwerkers.
We hopen dat er heel veel mensen 
komen kijken en luisteren naar dit 
feestelijke gebeuren.
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel 
 plezier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep 1e Communieviering

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

Op 8, 9 en 10 april 2010 zal weer het 
jaarlijkse ziekentriduüm gehouden 
worden. Dit jaar onder leiding van 
pastor C. van der Spek uit Hoog-
karspel. Op deze dagen staan men-
sen centraal die door hun ziekte, 
handicap of leeftijd niet meer zo 
 gemakkelijk uit huis kunnen. Ze 

komen samen om elkaar in gebed 
en ontspanning te ontmoeten en om 
een paar gezellige dagen te hebben. 
De aankomst is tussen 09.00 uur en 
9.30 uur en om 15.30 uur wordt de 
dag afgesloten.
Op zaterdag is de sluiting om 13.30 
uur.

De kosten voor 3 dagen bedragen  
€  25,—, voor 2 dagen € 20,— en 
voor  1 dag € 12, — per persoon.

U kunt zich vóór 1 maart aanmel-
den bij Agatha Breg-Schouten, 
De Gouw 79 
tel: 582750

zIEKENTRIDuÜm TE wOGNum
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Voor wie met de geloofsopvoeding 
van de kinderen actief aan de slag 
wil, is er het gezinsboek Ons Da-
gelijks Brood. Een kleurrijk boek 
waarin op duidelijke en kindvrien-
delijke wijze het leven van Jezus 
verteld en meebeleefd wordt.
In de succesvolle reeks zijn twee 

boeken verschenen: een voor de 
Advent en Kersttijd en een voor 
de Veertigdagentijd. Ons Dagelijks 
Brood, op prettige en duidelijke 
wijze geschreven door pastoor Mi-
chel Hagen, rijk geïllustreerd door 
Geert de Sutter en Davide Mein-
dersma, wil een boek zijn voor da-
gelijks gebruik in de opvoeding van 
kinderen, thuis, op school en in de 
kerk bij de kinderwoorddienst.
Ons Dagelijks Brood bevat voor ie-
dere dag een voorleesverhaal voor 
4-6 jarigen en voor 7-12 jarigen. 
Daarbij vindt u een korte uitleg, een 
daglichtje voor de volwassenen ter 
overdenking en schitterende teke-
ningen, om samen met de kinderen 
naar te kijken en over te spreken.
Het gezinsboek helpt ouders en kin-
deren om het geloof thuis een plaats 
te geven. Het is daarom een handige 
hulp in de geloofsopvoeding. Het 
gezinsboek brengt het gesprek over 
geloof op gang en helpt ouders en 
kinderen om Jezus als de centrale 

persoon van ons geloof beter te le-
ren kennen. Toch hoeft niemand 
enige voorkennis te hebben om met 
het boek aan de slag te gaan. Ge-
woon voorlezen en samen kijken en 
praten is voldoende.

Ons Dagelijks Brood  Veertig
dagentijd: met het gezin samen op 
weg naar Pasen. 

Uitgave Stichting IHGO
Prijs: € 17,95
Voor meer informatie: 
www.dagelijksbrood.nl

Ons Dagelijks Brood: 
op weg naar pasen met kinderen

JEuGD EN JONGEREN

Inmiddels is bekend, dat de vie-
ring voor onze Parochie zal zijn 
op zaterdag 27 maart a.s. 18.00 
uur met medewerking van het 
AOW Jongerenkoor, waar we best 
heel erg blij mee zijn.
 
Dit jaar voor het eerst één geza-
menlijke viering, onder leiding van 
Pastor Suidgeest en Deken Hennie 
Post, die het vorig jaar ook zo leuk 
deed richting de kinderen en hun 
ouders.
 
Tijdens de 1e avond voor de ouders 
werd in de Werenfridusschool de 
nieuwe DVD getoond, die met veel 
inzet van met name filmer Jaap 
Feld en ‘montage’ meester Ino in 

 elkaar is gezet. Leuke reacties van 
de  diverse ouders en heel herken-
baar vanuit onze eigen Parochie.
Ook de kunstenaarsavond was 
met medewerking van de diverse 
 kunstenaars weer ontzettend leuk 
en leerzaam; we mochten ons ook 
dit jaar weer gelukkig prijzen met 
hun inzet hiervoor, waarvoor onze 
oprechte dank!
 
Inmiddels zijn de kinderen alweer 
druk bezig in werkgroepjes aan de 
hand van hun vormprojectboek 
onder leiding van de diverse gast-
ouders, die zich hiervoor ook inzet-
ten; ook hiermee zijn wij uiteraard 
heel blij.
Via de thema’s Groei, Geest, 

 Samen leven, Samenkerk en Vor-
men, wordt naar de Vormviering 
toegewerkt. We wensen de kinde-
ren en hun (gast) ouders vooral veel 
plezier en saamhorigheid toe in het 
‘samen op weg zijn’.
 
De Werkgroep Vormen

Nieuws vanuit de werkgroep vormen
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Programma
Het SO-Jongerenprogramma is uitgegroeid tot een 
nationaal katholiek jongerenevenement van formaat, 
dat elk jaar honderden jongeren vanuit het hele land 
naar de hoofdstad trekt. Op 21 maart 2009 vulde 
de Mozes & Aaronkerk zich met ruim 400 bezoekers; 
een record! Het thema voor dit jaar is ‘Where to go?’ 
Waar gaan wij heen in ons leven? Wat of wie bepaalt 
de richting die we uitgaan? Mag God hierin ook een 
stem hebben? Deze vragen staan centraal op SO’10.

Entertainment en momenten van verdieping en 
bezinning, kortom gezamenlijk het geloof vieren: dat zijn 
de hoofd-ingrediënten van het SO-Jongerenprogramma. 
Zo zal er o.a. een eucharistieviering zijn, waarin 
Mgr. Punt, de bisschop van Haarlem, zal voorgaan. 
Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen 
van de Stille Omgang. 

Wanneer?
de Stille Omgang vindt plaats op zaterdag 20 maart 
2010, in Amsterdam. Voor de 129e maal alweer!

Waar?
Het SO-Jongerenprogramma vindt plaats in de Mozes 
& Aaronkerk. De kerk is gelegen aan het Waterlooplein 
in Amsterdam. Het programma start om 20:00 uur 
en is rond 2:30 uur afgelopen (sluiting in de 
Doopsgezinde kerk aan het Singel met koffie/thee).

Meer info
Heb je vragen over het SO-jongerenprogramma? 
De organisatie helpt je graag verder. 
Kijk op www.stille-omgang.nl/jongeren, bel naar 
06 2341 0593 of neem contact op met het 
Jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam, 
023 5112 635. (Extra) flyers en posters van het 
SO-Jongerenprogramma kunnen aangevraagd worden 
via info@jongbisdomhaarlem.nl. 
Aanmelding gewenst via aanmelding@stille-omgang.nl.

Meer over de SO
Steeds meer jongeren trekken jaarlijks vanuit het 
hele land naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam om daar het 
eucharistisch wonder van 1345 te herdenken en een 
krachtig signaal van geloof af te geven, temidden 
van de grote stad Amsterdam. In gebed lopen zij door 
de binnenstad en laten zo zien hoezeer God bij ons 
mensen betrokken is. Voor meer informatie over de 
Stille Omgang in het algemeen: www.stille-omgang.nl 

Tot ziens in Amsterdam op 20 maart!

Het SO-Jongerenprogramma wordt elk jaar georganiseerd door 

een enthousiaste groep jongeren, onder verantwoordelijkheid 

van het Gezelschap van de Stille Omgang en met 

ondersteuning van het Jongerenpastoraat van het bisdom 

Haarlem-Amsterdam.

’10
thema jongerenprogramma 
stille omgang 2010 bekend

press release / november 2009

Het thema van het Jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) 2010 is bekend, namelijk ‘Where 
to go?’ Dit thema is afgeleid van de intentie die het Gezelschap van de Stille Omgang jaarlijks aan 
de stille tocht meegeeft. Rondom dit thema kunnen jongeren weer een programma vol entertainment 
en verdieping  verwachten in de Mozes & Aaronkerk in Amsterdam. De Stille Omgang 2010 vindt 
plaats op 20 maart 2010 en is bedoeld voor jongeren van 14 tot 30 jaar.

JEuGD EN JONGEREN
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Dit jaar is de intentie: 
‘tot wie zouden wij anders gaan?’.

Toelichting: Na de broodrede van 
Jezus hadden velen van hen Hem 
gevolgd, maar zij trokken zich  terug. 
Dat zal ons ook niet verwonderen. 
Misschien kennen wij het ook uit 
ervaring ‘Deze taal stuit iemand te-
gen de borst’(Joh. 6.60) Maar dan is 
er ook een vraag voor mij, voor ons: 
‘Neemt Gij daar aanstoot aan?’ Joh. 
6.61 Wilt ook Gij soms weggaan?’ 
(Joh.6.67)? Dat geeft te denken. 
Echt iets voor onze pelgrimsweg 
door donker Amsterdam? Het is 
een aangrijpende vraag die ook mij 
dwingt positie in te nemen en posi-
tie te kiezen tegenover Jezus en zijn 
evangelie. Het is een vraag die alles 
te maken heeft met geloof en onge-
loof. En heeft geloof niet te maken 
met een zich willen toevertrouwen 
aan Jezus en aan de waarheid van 
zijn woord. Vanuit dit  geloof geeft 
Petrus hier antwoord op, een ant-
woord dat ook het mijne zou kun-
nen zijn of misschien zou moeten 
zijn. ‘Heer naar wie zouden wij 
gaan? Uw woorden zijn woorden 
van eeuwig leven en wij geloven dat 
Gij de Heilige Gods zijt’ (Joh. 6,68) 
Als gebedsformule tijdens de stille 
omgang te gebruiken: Naar wie zou 
ik gaan; Gij alleen hebt woorden 
van eeuwig leven.

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, 
die mee willen rijden met de bus 
is afhankelijk van de opstapplaats. 
Vanaf 19.30 uur gaan de bussen 
uit Venhuizen langs verschillende 
dorpskernen met een opstapplaats 
richting Amsterdam. De kosten 
zijn € 10,— te voldoen bij het in-
stappen van de bus. Deze bus stopt 
in  Wervershoof 20.15 uur bij het 
 gemeentehuis

Na afloop van de Stille Omgang is er 
koffie en (meegebrachte) broodjes 
in de Lutherse kerk aan het Spui. In 
Amsterdam wordt er om 22.00 uur 
speciaal voor de  pelgrims uit West-
friesland een  Eucharistieviering 
gehouden in de St. Nicolaaskerk, 
schuin tegenover het Centraal 
 Station. Na deze  viering lopen we de 
route van de Stille  Omgang. Daarna 
wordt  iedereen weer naar zijn/haar 
opstapplaats  terug gebracht. Tussen 
01.30 en 02.30 uur bent u dan weer 
thuis.
Voor opgave kunt U zich wenden 
tot:

Mw. Greet van Ophem-Leenstra, 
telefoon 0228-581677
Dit kan nu al, maar uiterlijk woens-
dag 17 maart.
 
Voor meer informatie internet:
www.stille-omgang.nl 

KERK EN sAmENLEvING

Stille Omgang
west-Friesland
De jaarlijkse stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar 
plaats in het weekend van 20 op 21 maart.

route

startpunt stille omgang

eindpunt stille omgang

locatie voormalige ‘heilige stede’
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Adventsactie solidaridad 
 
De aktie Solidaridad is weer voorbij, net zoals de feest-
dagen. Naar ons idee allemaal goed verlopen. 

De aktie in de kersttijd heeft toch weer het mooie 
 bedrag opgebracht van 

€ 1296,65.
Dit is voor de mensen in de Ivoorkust een steuntje in 
de rug.

Namens hen danken wij u allen hartelijk.

Groep Kerk en Samenleving.

KERK EN sAmENLEvING

De Wereldwinkel in 2010 in de kerk
                               13-14 februari
                                13-14 maart
                                17-18 april.
Ook staan we weer op de Voorjaarsmarkt op 20 mei.
U kunt hier terecht voor de vele artikelen uit onze 
 winkel.
Toch wel iets om te onthouden. Graag bevelen wij u aan 
om even onze winkel binnen te lopen.

Namens het team van de wereldwinkel
Hilda Neefjes

vAsTENAKTIEpROJECT mALAwI
Als we weer in de vastentijd zijn 
gekomen willen we graag meedoen 
om onze medemens te helpen. Als 
u dit ook wilt kunt u dit doen door 
ons project te steunen en geld over 
te maken op 
Giro 5850 
t.n.v. Vastenaktie den Haag.
De bevolking in Malawi zal U er 
dankbaar voor zijn. Ook kunt U 
Uw gift in de daarvoor bestemde 
zakjes doen,en achter in de kerk in 
de offerblokken deponeren. Ook is 
er na de Paasvieringen een deurcol-
lecte waar men nog geld inzamelt 
voor dit project. Genoeg gelegen-
heid dus om te helpen.

tijdens het jubileumjaar van 
 Vastenaktie staat één projectland 
centraal, Malawi. Het jubileum-
project daar, dat gericht is op het 
aanpassen van de lokale bevolking 
in Malawi aan de klimaatveran-
deringen, past zeer goed bij ons 
thema, Behoud van de Schepping.

Om Vastenaktie duidelijk zichtbaar 
te maken in het jubileumjaar  tonen 
we dit jaar maar één jubileum-
project. Zo zal er in alle middelen 
die vanuit het campagnecentrum 

verzonden worden, informatie 
 komen over Malawi, ook in de pers 
en in de fondswervende middelen 
ligt de focus hierop. We kunnen op 
deze manier veel meer informatie 
geven over het land, de organisatie, 
het project en aandacht krijgen van 
de pers.
Kiest u ook Malawi als campag ne-
land, houdt dan alle activiteiten in 
de gaten die Vastenaktie organi-
seert, als aanvulling op uw cam-
pagne. Samen maken we er een 
prachtige jubileumcampagne van!
De vijftigste Vastenaktie gaat over 
boerengezinnen en gemeenschap-
pen in Malawi en de manier waar-
op zij met landbouw niet alleen 
voorzien in hun eigen behoefte aan 
voedsel, maar vooral ook een bron 
van inkomsten ontwikkelen. Op de 
achtergrond speelt de problematiek 
van het veranderende klimaat als 
een factor die deze mensen bedreigt 
in hun bestaan en in hun streven 
naar een betere toekomst. Als we 
ze niet helpen om zich aan te pas-
sen aan de nieuwe omstandighe-
den, dan is een duurzame verbete-
ring van hun leven niet mogelijk. 
De Vastenaktie 2010 benadert de 
problematiek van klimaatveran-

dering nadrukkelijk niet als een 
thema over natuur en milieu, maar 
als een kwestie die gaat over men-
sen: klimaatverandering raakt ons 
 allemaal, maar niet allemaal gelijk.  
 Tijdens het jubileumjaar van Vas-
tenaktie staat één projectland cen-
traal, Malawi. Het jubileumproject 
daar, dat gericht is op het aanpassen 
van de lokale bevolking in Malawi 
aan de klimaatveranderingen, past 
zeer goed bij ons thema, Behoud 
van de Schepping.



13

KERK EN sAmENLEvING

Voorzitter: Pastor Sjaak de Boer 
Secretaris: Kees Ooijevaar Raiffeisenlaan 81, 1693EP  Wervershoof 
 0228 582203   
 chooijevaar@quicknet.nl 

www.auxilia-brasili-ja.nl KvK 37100429 Bank: 3689.48.870

januari-februari 2010

Beste mensen

 Het is natuurlijk nooit te laat om iedereen het allerbeste voor 2010 toe te wensen. Daarom voor een ieder 
een gezond, liefdevol, respectvol en eerlijk 2010. Terwijl ik dit schrijf krijg ik een ietwat dubbel gevoel als ik denk 
aan wat de mensen op Haïti is overkomen. Zoveel leed, zoveel ellende. Te erg voor woorden. We zullen hier zeker 
op terugkomen in onze februari bijeenkomst. 
 
 Het afgelopen jaar was een goed jaar voor onze Stichting. Mede dank zij uw financiële bijdrage hebben wij 
veel projecten kunnen ondersteunen. Ontzettend bedankt daarvoor, want zonder uw hulp was dat niet mogelijk 
geweest. Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.

 Ik noem een aantal projecten die wij, mede door uw bijdragen, hebben kunnen ondersteunen.
Wietske Weel, als vrijwilligster werkzaam in Uganda, hebben wij een bedrag mee kunnen geven. Ook de Stichting 
Corazon par Cali heeft op onze steun mogen rekenen. Wij hebben ervoor gezorgd dat 30 kinderen een kerstpak-
ket hebben gekregen.
“Samen vechten tegen de HIV en AIDS in Kenya”. Via het Kitale AIDS programma werkt lekenmissionaris 
 Jacintha van Luijk aan de training van vrijwilligers die in lokale gemeenschappen voorlichting geven over hoe de 
mensen een veiliger levenswijze kunnen kiezen als het gaat om HIV en AIDS. We hebben dit project van harte 
ondersteund.

 Dit jaar kijken wij uit naar wat er op de rol staat, met als topper: kermis 2010 in Wervershoof. De actie  
“IK eIJS WAter” wordt dan afgesloten. Een groot blok ijs staat tijdens de kermis centraal. De gelden die wij 
tijdens dit gebeuren zullen ophalen, gaan naar Sierra Leone. Dit land werd aangeduid door de VN als een van de 
armste landen ter wereld. Auxilia gaat tot en met 15 augustus 2010 geld inzamelen om schoon water mede  mogelijk 
te maken in de sloppen van het Bisdom Freetown. Zo proberen wij een van de meest urgente Millennium doelstel-
lingen wat dichterbij te brengen. Op die slotdag wordt er een grote manifestatie georganiseerd op de  beroemde 
“Wervershover kermis”, waar rond die tijd een schoen uit een groot blok ijs gaat vallen. Veel mensen moeten 
dagelijks ver lopen om water te halen. Maar wanneer die schoen precies zal gaan vallen is aan u om te raden. Wij 
zullen u via de rondzendbrieven, via de website en andere media op de hoogte houden van het gebeuren.

 Deze rondzendbrief verzenden wij vanaf nu alleen nog via de post en via de E-mail. Dat betekent dat wij 
hem niet meer zullen rondbrengen in Wervershoof. Wel zullen wij ervoor zorgen dat de rondzendbrief in Nu en 
Straks (het parochieblad), op de site van de Werenfridusparochie en in De Binding wordt geplaatst. Mocht u de 
brief via de Mail willen ontvangen, wilt u ons dat dan kenbaar maken via chooijevaar@quicknet.nl Het scheelt ons 
veel tijd en kosten. 

Kees Ooijevaar, secretaris
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In het zwart
Nico raakte in 1987 om gezond-
heidsredenen zijn werk kwijt en 
dan hoor je nergens meer bij. Ge-
lukkig heb ik nog een bloementuin 
en ben daar veel mee bezig. Mijn 
vrouw Tinie kwam een keer thuis 
van het winkelcentrum en vertelde: 
‘Piet Swart hield mij aan, hij was al 
een paar keer aan de deur geweest 
en hij zei: ‘Ik wil Nico vragen als 
drager van Barbara, bereidt hem er 
maar op voor.’ 
Zo kwamen Piet Swart en Frans 
Reus bij mij thuis met de vraag: 
‘Wil jij drager worden?’ ‘Dat kan ik 
niet hoor.’ Maar Tinie zei meteen: 
‘Dat weet je niet, probeer het ’n 
paar keer.’ En zo is het begonnen, 
na goedkeuring van het GAK, van-
wege de vergoeding die je krijgt als 
drager. Ik zei nog tegen de man van 
het GAK: ‘Ik wil het wel doen, maar 
alles gaat in het zwart.’ Dat mocht 
natuurlijk niet. ‘Ja,’ zei Nico, ‘dat 
hoort nou eenmaal zo, je moet in 
het zwart als drager.’ 
Mijn eerste uitvaart was 14 augus-
tus 1990, dat wordt dit jaar 20 jaar.
Tjerk is gevraagd door Babs Laan, 
zij werkte indertijd als uitvaartleid-
ster bij Barbara en Tjerk raakte in 
de WW. Babs zei: ‘Je kan mooi bij 
de dragers komen.’ Maar ook Tjerk 
vond dat iets voor andere mensen, 
maar niet voor hem. 
‘Maar hoe ik ook protesteerde, 
voor ik het wist had ik het pak aan. 
Weinig mensen hebben hier zin in. 
Maar als je er eenmaal bij bent, dan 
verander je wel.’ 

Betrokkenheid
Tjerk neemt het niet mee naar huis, 
maar het raakt hem wel. Vooral als 

het om jonge kinderen gaat is het 
heftig. Ook als het in de familie is, 
kan je hele moeilijke momenten 
hebben. Als je met de kist bezig 
bent en iemand geeft je nog even 
een klopje op je schouder, en juist 
dan, hoe goed bedoeld ook, gaat het 
mis met je emoties. We zijn niet van 
steen.

‘Het is altijd een stap om naar de 
familie te gaan, maar als je er een-
maal bent gaat het goed,’ zegt Nico.
‘Als je het meeneemt naar huis, dan 
hou je het niet vol. Het ligt aan de 

omstandigheden. De ene keer gaat 
het makkelijker dan de andere. 
Maar door elkaar heb ik er niet 
 zoveel moeite mee.’ 

De oproep
Als iemand overleden is bespreekt 
Carla Roozendaal het met de men-
sen. Of als Nico het regelde dan 
hielp Cor Bakker hem. Helaas is hij 
veel te vroeg overleden. Nu wordt 
hij door Tjerk geholpen. 
Als de overledene in het ziekenhuis 
is of elders in een verpleeghuis bij-
voorbeeld, dan regelt Carla de af-
spraak, hoe laat de rouwauto bij het 
ziekenhuis wordt verwacht. Samen 
met de chauffeur van de rouwauto 
zorgen we dat de overledene netjes 
naar het uitvaartcentrum wordt 
 gebracht of thuis opgebaard, naar 
de wens van de familie. 

Bijzondere dingen
Tjerk: ‘Elke begrafenis is bijzon-
der, je kunt nooit zeggen, zo gaat 
het. Nico en Carla hebben daar 
helemaal mee te maken.’ Elke be-
grafenis heeft zijn eigen kilte maar 

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Zwarte mannen met hoge hoeden, zo nu en dan zie je ze bezig 
rondom de kerk of daarachter. Wat beweegt mensen om dit werk 
te gaan doen. tijd voor een praatje met twee van hen. In gesprek 
met Nico Spigt en tjerk Morsch, leden van het dragersgilde van 
Barbara.

Maar hoe ik ook protesteerde, voor ik het wist had ik het pak aan.
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ook warmte, een gevoel dat je mee-
neemt. Je beleeft dat elke keer op-
nieuw.
‘Dat is ook zo,’ beaamt Nico. 
‘Elke familie is anders, elke om-
standigheid is anders. Je moet niet 
je emoties laten zien.’ Als uitvaart-
leider zorg je dat je op de achter-
grond bent. Je moet aanvoelen 
wanneer je nodig bent. Het gaat om 
helpen en steunen, het is een ge-
voelskwestie.
Tjerk assisteert Nico nog niet  zolang 
en kan daar nog veel van leren. Hij 
merkt wel dat mensen zeggen: ‘Wat 
goed dat ze er zijn.’ Nico straalt rust 
uit. Dat is heel belangrijk. Af en 
toe kun je de mensen wel sturen. Je 
vader of moeder zelf in de kist leg-
gen, dat wordt allemaal toegestaan. 
Dat geeft de nabestaanden een heel 
warm gevoel. 
Soms zijn de kinderen erg terug-
houdend, maar als je daar met ze 
over praat, doen ze het soms wel en 
vinden dat toch een hele mooie er-
varing. 
De mensen die wij begraven, daar 
ken je 90 procent van. Dat is het 
moeilijke maar ook het mooie. Het 
zijn altijd mensen die je wel ergens 
van kent. 
‘Zo gauw als ze Nico zien, klampen 
ze zich aan hem vast,’ zegt Tjerk. 
Het is eigen, het is een bekend ge-
zicht. Dat is het sterke van Barbara. 

van buiten
Als er een vereniging van buiten 
het dorp wordt ingehuurd, dan 
voelt dat heel onpersoonlijk. Dat 
ervaren de mensen die anders zijn 
verzekerd. 
‘Bij jullie gaat het altijd zo mooi, 
maar bij die andere is geen binding. 
Ik denk dat ik vier verschillende 
mensen kreeg. De een komt te be-
spreken, de ander komt af te leggen, 
weer een ander komt te kijken of 
het goed is. Als de familie belt dat 
het niet zo goed gaat, dan komt er 
weer een ander,’ zei laatst iemand. 
De band met zo’n uitvaartverzor-
ger mis je dan. Ook in de kerk, zo’n 
groep van buiten kent de gewoontes 
niet. Het loopt niet. De overledene 
komt wel op het kerkhof te liggen, 
maar ’t voelt niet warm aan. Ze 
voelen zich hier niet thuis.

Barbara
Bij Barbara is dat niet zo, degene 
die het heeft geregeld, gaat ook alle 
dagen heen. Als mensen vragen 
hebben, kunnen ze bellen. De lijn is 
korter. Je staat er dichter bij. Als ik 
bij de mensen kom dan zeg ik ook: 
‘Deze dagen ben ik er voor jullie. 
Als het dringend is dan bel je. Als 
het niet dringend is, schrijf het dan 
op, anders vergeet je het weer te 
vragen. Zo werk je naar de dag van 
de uitvaart toe.’ Nico krijgt ook veel 
positieve reacties vanuit de mensen 
en kaartjes met prachtige teksten.

Dragers 
Carla Roozendaal regelt de dragers 
als ze voor een uitvaart wordt ge-
beld. Soms wil de familie zelf dragen, 
want dat kan ook. Als ze gebruik 
willen maken van het  dragersgilde, 
dan belt Carla zes dragers, die dan 
die dag beschikbaar zijn. Piet Schui-
temaker woont in Andijk, hij haalt 
een paar mensen op. Fred Snip uit 

Medemblik neemt de dragers van 
de S. Koopmanstraat mee. We zor-
gen dat we om 10 uur bij de kerk 
zijn. Een van ons neemt de leiding 
als we naar voren gaan om de kist 
op de katafalk te zetten. (verhoging 
die voor het altaar wordt neerge-
zet) De bloemen worden op de al-
taartreden neergelegd. Als dat goed 
staat zegt de leider: ‘O.K. heren’, we 
maken netjes een buiging en gaan 
weer terug naar achter. Dan kan 
pastoor met de uitvaartdienst be-
ginnen. Wij gaan naar het kerkhof 
om te kijken of alles in orde is en 
plaatsen de geluidsinstallatie. Bij 
een drukke dienst helpen de dra-
gers ook met collecteren. Als er nog 
tijd over is halen we een kopje koffie 
in de keuken van de pastorie. 

Kerkhof
Na afloop van de dienst delen we 
eerst de bloemen uit aan de familie 
en gaan naar het kerkhof. Pastoor 
loopt voorop met de misdienaars, 

We zorgen dat we om 10 uur bij de kerk zijn.
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tegenwoordig zijn dat volwassenen. 
Als we bij het graf aankomen,  laten 
we de mensen nog even op een 
 afstand, zodat we ruimte hebben 
om alles netjes op het kerkhof neer 
te zetten. Dat is nog een aparte en 
secure ceremonie. We zorgen dat 
de bloemen mooi opgesteld worden, 
de stelen naar achter  uiteraard. Dat 
zijn van die details die erbij horen. 
Als er iets fout gaat mogen we niets 
laten merken, gewoon rustig blij-
ven en de fout herstellen. Meestal 
worden er touwen gebruikt bij de 
begrafenis, maar soms ook de lift, 
die wel eens kuren heeft, zodat je 
er snel bij moet zijn om te voor-
komen dat het mis gaat. Het moet 
goed gaan, want de familie die bij 
de begrafenis betrokken is, vergeet 
dat hun hele leven niet meer. Als de 
familie zelf wil dragen is dat voor 
hen een mooie ervaring, maar voor 
degene die dat begeleidt, geeft dat 
extra spanning. Durven ze het wel, 
de mensen denken daar wel eens 
te makkelijk over, dat doen we wel 
even. Als het zover is trekken ze zich 
soms terug. Wij zorgen altijd dat er 
twee extra dragers gereed staan. Als 
alles klaar is geven we een seintje 
dat de mensen dichterbij kunnen 
komen. Nico vindt het jammer dat 
alleen de naaste familie om het graf 
komt staan. De overige belangstel-
lenden blijven vaak zo ver staan, 
net of ze niet dichter bij durven. Er 
is vaak nog voldoende ruimte. 
Als de familie weer vertrekt staan 
wij als dragers nog even te wachten 
vooraan het kerkhof als een groet 
aan de mensen. Maar dat wordt 
verschillend opgevangen, sommi-
gen vinden het niet prettig dat de 
‘kraaien’ daar nog staan.

verschil begraafplaatsen
Zwaagdijk is erg krap, daar sta je 
vrijwel op de andere graven. Wer-
vershoof heeft op het verste kerkhof 
geen zijpaden, zodat je vaststaat als 
het druk is. Het is lastig om dan 
tussen de mensen door weg te moe-
ten gaan. De dragers willen graag 
op afstand blijven en de familie 
alle ruimte geven om bij het graf 
te staan. In Andijk is het een ruim 
kerkhof waar je goed uit de voeten 
kunt. 

Betekenis uitvaartcentrum
Je kunt het niet missen, het is alleen 
jammer dat er te weinig gebruik 
van wordt gemaakt. Als mensen 
gebruik maken van het uitvaart-
centrum krijgen ze desgewenst een 
sleutel zodat je die vier dagen daar 
vrij entree hebt. Als er meerdere 
overledenen staan opgebaard, is er 
wisseling van de wacht en wordt 
het bezoek in overleg geregeld. 
Het is nu ook mogelijk, dat na de 
uitvaartdienst een maaltijd met 
 belegde broodjes wordt gebruikt. 
Er is ruimte voor een groep van 60 
à 70 mensen. Het is dichtbij de be-
graafplaats en het is er een mooie 
ruimte voor. Sinds café De Roos er 
niet meer is, is zo’n ruimte vlakbij 
de kerk, na een uitvaart echt een 
gemis. Na een avondwake kun je 
in het uitvaartcentrum ook koffie 
drinken met de familie. Het ge-
beurt zelden, maar de mogelijk is 
er wel. Het is toch fijn om na zo’n 
avondwake met neven en nichten 
nog even bij elkaar te zijn met een 
kopje koffie. Ook voor degenen die 
van ver komen is dat een mooie 
ruimte om even na te praten. 

verhouding 
thuis-uitvaartcentrum
Het uitvaartcentrum is gebouwd 
met dien verstande, dat vanuit het 
bejaardenhuis gebruik zou worden 
gemaakt van het uitvaart centrum, 
zoals dat in het oude St. Jozef ge-
beurde. Het uitvaartcentrum heeft 
een strop sinds de Omring in 
de verzorgingshuizen de scepter 
zwaait en men besliste dat de over-
ledene op de kamer mocht blijven. 
Daardoor werd het gebruik van het 
uitvaartcentrum stukken minder. 
Het gebruik van het uitvaartcen-
trum is jammer genoeg maar 20 
procent. 

Thuis opbaren
Het zijn vier spannende dagen voor 
ons, we hebben goede koeling en 
airco die we kunnen plaatsen. maar 
of dat voldoende is blijft onzeker. 
We proberen het zo goed mogelijk 
in de gaten te houden en gaan ook 
alle dagen heen. Dat is ook in het 
uitvaartcentrum zo. Maar als de 
kist uit huis gehaald wordt, geeft 

dat wel eens problemen. Als men-
sen dat graag willen moeten ze 
 zeker de gelegenheid krijgen om dat 
thuis te doen. Vroeger kon dat ook 
zelfs zonder koeling. 

Avondwake
In een avondwake gebeuren prach-
tige dingen, als ik in Andijk ben 
voor een condoleance bij de niet-
katholieken, dan zeggen de mensen: 
‘Goh, wat gaat het in Wervershoof 
toch prachtig met die avondwake, 
dat kennen we in Andijk niet.’

sluiten kist
Dat gaat in overleg met de familie. 
Als het meer dan vier dagen duurt 
gaat het proces toch door. Dat is een 
moeilijk punt. Meestal wordt de kist 
gesloten na de avondwake. Degene 
die de avondwake begeleidt helpt 
daarbij. In Wervershoof Nico Spigt, 
in Onderdijk Fred Snip, in Andijk 
Piet Schuitemaker en in Zwaagdijk 
mevrouw Doodeman. Tjerk is de 
vervanger voor deze taak. Zulke 
momenten zijn heel bijzonder.
Soms denk ik wel eens: ‘Wie ben ik, 
dat ik dit mag doen?’ zegt Nico. Zo 
zie ik dat. Op dat moment ben je 
een deel van de familie. Dat je een 
leven uit zo’n familie afsluit. Dat is 
ook zo met de overledene ophalen 
of aankleden. Dat zijn zulke intie-
me momenten. Dat maakt het werk 
zo dankbaar, je kunt iets betekenen 
voor de mensen in een heel kwets-
bare situatie. Ik heb dat bij mijn 
eigen familie meegemaakt, ik zou 
er moeite mee hebben als iemand 
anders dat deed. Na afloop breekt 
het je wel op, maar niet als je er mee 
bezig bent. 

Kleinkinderen
Vroeger werd dat weggestopt dat 
mochten de kinderen niet mee-
maken. Gelukkig is dat nu anders. 
Je betrekt ze erbij. Tekeningen 
 maken en dergelijke. De omgang 
met de overledene doen kinderen 
heel mooi. Op Nico maakt dat een 
bijzondere indruk. Kleinkinde-
ren is het mooiste wat er is in die 
situatie. Dat is zo intens. Hij heeft 
’n keer een kist moeten sluiten in 
het uitvaartcentrum en vroeg toen 
of de nabestaanden daar bij wilden 
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zijn. Zij hoefden dat niet. Maar wie 
stonden er wel, de kleinkinderen en 
de kist mocht niet dicht. Dat wilden 
ze niet. Dat was zo aangrijpend. 
Het is vaak hun eerste ervaring met 
de dood. Een kist sluiten na een 
avondwake, dan mogen de klein-
kinderen helpen, dan zijn ze zo 
 intens bezig om de knoppen vast te 
draaien. Dan denk ik steeds, dat ik 
dit mag meemaken in die familie-
kring, zo bijzonder.

uniform
We hebben kleding van Barbara 
 zodat we allemaal in ‘hetzelfde’ 
zwart lopen en met de hoge hoed. 
Als we op de begraafplaats de kist 
hebben neergezet, doen we netjes 
de hoed af uit eerbied voor de over-
ledene. Er zijn ook mensen die niet 
willen dat de dragers in het zwart 
komen, dan trekken we ons eigen 

pak aan. Eén keer mocht de hoed 
niet op. We hebben ook een witte 
sjaal en handschoenen voor speci-
ale gelegenheden. Ook het hoedje 
van Carla moet het wel eens ontgel-
den. We horen vaak dat het bij ons 
zo netjes gaat. Er zijn ook vereni-
gingen die een groen pak dragen. 

Bovengrens voor dragers
Voorheen was het 70 jaar, toen was 
je met 70 een oude man. Nu is het 
zo, als de groep zegt: ‘Je wordt te 
oud,’ dan moet je er mee stoppen. 
We zitten op dit moment ruim in 
de dragers. Dat is wel mooi omdat 
ook de dragers er wel eens met de 
caravan opuit trekken of op vakan-
tie gaan naar verre oorden.

Waarom staat er steeds een ander 
uitvaartbedrijf onder jullie uitvaart
centrum in Binding?

Daar kunnen wij niets aan doen. 
Het gebouw is niet van Barbara. 
Het is een aparte stichting die ook 
niet blij is met die advertentie, het is 
 verwarrend voor de mensen. Je moet 
dat zien als reclame. ‘Bij  anderen is 
alles mogelijk’, lees je vaak, maar bij 
ons is alles ook bespreekbaar, of je 
nu lid bent of niet. En geloofsover-
tuiging maakt ook niet uit. Wij zijn 
er voor de gemeenschap! 

De redactie dankt Nico Spigt en 
Tjerk Morsch voor hun open reacties 
op de vragen in dit interview. Jullie 
hebben ons een mooie kijk gegeven 
op een vaak moeilijke maar ook 
dankbare taak. Om jullie veel suc
ces te wensen past niet bij dit werk. 
 Eigenlijk hopen we dat jullie een heel 
rustig jaar zullen krijgen.

Riet KuinOoijevaar

Als we de kist hebben neergezet doen we de hoed af uit eerbied voor de overledene.
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Op 4 december 2009 is na een ern-
stige ziekte overleden Simon Smit. 
Het was op de leeftijd van 56 jaar, 
in de kracht van zijn levensjaren. 
Heel het gebeuren van die dagen 
was met een hart vol verdriet en 
tegelijk met een hart vol dankbaar-
heid om de betekenis van zijn le-
ven, als een liefste echtgenoot, een 
beminde vader en schoonvader, een 
lieve en trotse opa voor de klein-
kinderen, een geliefde broer, zwa-
ger, schoonzoon, oom, een goede 
vriend en bekende voor vele ande-
ren. ‘Geloof, Hoop en Liefde’ waren 
de beginwoorden van de circulaire, 
in de tekenen van kruis, anker en 
hart. Simon heeft op zijn levensweg 
deze woorden als waarden inge-
ademd en ook uitgeademd. Het gaf 
richting aan zijn leven, aan zijn per-
soon en het gaf invulling aan zijn 
leven. Herinneringen zijn er genoeg 
aan zijn plaats binnen zijn gezin en 
familie, aan werk en vrije tijd. Zijn 
werk jarenlang in Medemblik, in 
Hoorn en nog maar pas begonnen 
in Enkhuizen. Zijn verbondenheid 
met de handbal over vele jaren, met 
zijn vriendengroep vanaf de MTS, 
en aanwezig binnen onze gemeen-
schap. De eerste berichten over 
ziek en over mindere dagen gaven 
na onderzoek reden tot zorg. Er is 
een tijd gevolgd van behande lingen 
en operatie, van een licht herstel 
en ook van verdere teruggang, 
van ervoor gaan, er veel voor over 
 hebben in nieuwe behandelingen 
en sprankjes hoop. Een bijzonder 
moment eind september was de 
reis naar Lourdes, een ervaring 
van hoop en troost, van een geza-

menlijk dragen van verdriet en pijn, 
met juist daar, met vele anderen sa-
men, de betekenis van geloof, hoop 
en liefde. Vermoeid thuisgekomen 
was er die geestelijke kracht als een 
troostvolle mijmering voor de ver-
dere tijd, een bijzondere bagage om 
van te delen en er zelf sterk door te 
zijn. Moedig is Simon geweest in 
het dragen van zijn ernstige ziek-
te tot er stilte voorgoed over zijn 
 leven kwam. Het gaf verwerking, 
afscheid moeten nemen, veel herin-
neringen bewaren en uitspreken in 
het samenzijn thuis, bijzonder ook 
in de vieringen van Avondwake en 
Uitvaartliturgie. Er was veel om te 
noemen en als dierbaar te bewaren, 
in herinnering aan zijn beminde 
leven. Na afloop was de begrafe-
nis op het kerkhof, op de dag van  
9 december.

Op 23 december 2009 is in Huize  
St. Jozef overleden Adriana Joanna 
roozendaal-de Boer, op de leeftijd 
van 78 jaar. Het was vlak voor het 
kerstfeest. ‘Met goede herinnerin-
gen aan de mooie, zorgzame jaren 
die zij haar gezin heeft gegeven’, 
woorden uit de circulaire, kwam 
er stilte over haar leven. Een kamer 
in Huize St.Jozef was haar laatste 
woonplek, naar het zin. Het was 
jammer genoeg voor korte tijd. De 
verzorging was aan haar besteed 
en ze had die ook nodig. Ze was er 
dankbaar voor. In een voorafgaan-
de ziekenhuisopname in Hoorn 
was duidelijk geworden dat ze in 
moest leveren aan kracht, meer en 
meer kwetsbaar wordend. 
In de tijd daarna dat ze weer thuis 
was, in Huize St.Jozef, was de ver-
moeidheid groot. Het laatste beetje 
levenskracht raakte op, met behoef-
te aan rust, de eeuwige rust. Dat 
moment kwam niet onverwacht, in 
een stilte voorgoed. Het gaf verwer-
king en herinneringen, in verbon-
denheid samen in wat een stilte wel 
niet kan oproepen. 

Veel herinnering is er verbonden 
aan de Kalverstraat. Het waren 
mooie jaren binnen haar gezin, met 
interesse voor de gewone dingen 
van het leven en voor wat er bij-
zonder was om mee om te gaan en 
van te genieten. Zij was een moeder 
en oma met een luisterend oor en 
een oprechte belangstelling. Het 
even binnenlopen van haar kinde-
ren en kleinkinderen was een altijd 
welkom gebeuren, met het ware 
thuisgevoel. Dan speelt de tijd geen 
rol. Het is delen en geven, ontvan-
gen en weer uitdelen van het leven 
zelf. Ze had er plezier in en ze had 
de gave om in een rijmwoord of een 
 gedichtje die mooie wens of groet 
over te brengen, die een eigen har-
telijke betekenis had, bij een ver-
jaardag of op een ander moment. 
Ze heeft in het jaar 1994 ook de ver-
werking gehad van het overlijden 
van haar man, steun en toeverlaat 
op haar levensweg. Een hele veran-
dering en weer op weg proberen te 
gaan. In haar levensavond is er een 
verhuizing geweest naar een kleiner 
en gerieflijk wonen op het Eiland, 
voor enkele jaren. Toen was er de 
dag dat het verstandig was om te 
kiezen voor meer verzorgd wonen. 
En het lukte een kamer te kiezen in 
Huize St.Jozef. Het had haar gegund 
geweest dat de tijd van wonen daar, 
naar het zin en met voldoening, wat 
langer had mogen duren.
In Avondwake en Uitvaartlitur-
gie hebben we haar genoemd en 
 bedankt, met herinneringen aan 
een bemind leven. De begrafenis 
was op 29 december, in het familie-
graf bij haar man. 

Op 25 december 2009, Eerste Kerst-
dag, is na een kortstondige ziekte in 
het Liornehuis in Hoorn overleden 
Bart (Gerardus Franciscus) van 
Beekveld. Het was op zijn leeftijd 
van 83 jaar. ‘Er is een Kagerbosser 
doodgegaan’, dat was de aanvang 
van de circulaire. Andere woorden 
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waren even herkenbaar: ‘Recht-
doorzee, zo was zijn leven, zijn gezin 
dat was zijn streven. Velen deelden 
in zijn blijdschap, weinigen deelden 
in zijn smart. Lach en scherts gaf hij 
aan allen, aan uitverkorenen slechts 
zijn hart’. Tot ons kwam in die da-
gen een variatie aan herinneringen, 
een kleurrijk levensverhaal, ver-
deeld over vele jaren, met een eigen 
beleving daarvan. Tot ons kwam het 
beeld van een zorgzame echtgenoot, 
van een trotse en goede vader voor 
zijn kinderen, een leuke opa als een 
welkome speelkameraad voor zijn 
kleinkinderen, met voor hen een 
grappige benadering en aangename 
verrassingen. Bart was een Wer-
vershover, bekend  binnen de hele 
gemeenschap. Bekend met het ver-
enigingsleven, een warm supporter 
bij wedstrijden, zijn wandelclub op 
zondag, zijn vakantiedagen op de 
fiets, biljarten in ‘de Ark’, vissen op 
bekende plekken, kermisdagen met 
de zijnen, een  logeerpartijtje in Bra-
bant en zijn jarenlange rondgang 
door het dorp voor de bezorging 
van Binding. Hij was hecht ver-
bonden met onze  Werenfriduskerk 
door trouwe aanwezigheid op zon-
dag, met in eerdere jaren zijn taak 
bij het dragersgilde van St. Bar bara 
en als lid over vele jaren op het He-
renkoor. In de laatste week van de-
cember waren we in Avondwake en 
Uitvaartliturgie samen. Juist in zo’n 
week lijken we wel extra gevoelig te 
zijn voor de betrekkelijkheid van 
de tijd maar ook voor het  belang 
van de tijd en van ons leven, wat 
we ervan gemaakt hebben en wat 
ervan geworden is. In eigen herin-
nering kwam zijn leven langs, door 
zijn kinderen verwoord, in  gebed 
en zang bevestigd, op weg naar het 
licht van blijvend, eeuwig leven. 
Op 30 december was de begrafenis 
op het kerkhof. Hij moge rusten in 
vrede. 

Op 6 januari 2010 is na enkele  dagen 
ziekenhuis onverwacht overleden 
Willy Verdonschot/Bakker. Zij 
be reikte de leeftijd van 67 jaar. Het 
was een zware slag voor haar gezin, 

voor familie en goede vrienden. Het 
was niet te vatten en nauwelijks een 
plaats te geven. In zo’n korte tijd 
een definitieve stilte over een be-
mind leven, een geliefde moeder en 
schoonmoeder, een trotse en  lieve 
oma, beminde zus, schoonzus en 
tante, een vriendin en goede buur. 
Er waren enkele maanden vooraf-
gaand problemen met haar gezond-
heid, een terugslag. Het liep uit op 
een ziekenhuisopname, onderzoek, 
operatie, langzaam herstel en al 
weer goede vooruitzichten hebben. 
Ze ging ervoor. Daarbij denken 
we aan de mooie aanvangswoor-
den van de circulaire: ‘Ik wandel 
elke keer, goed of slecht weer. M’n 
 dagelijks rondje om, wat is dit toch 
een rijkdom’. Het was deze moe-
der en oma ten voeten uit. Zij zou 
het kunnen zeggen met nog weer 
 andere woorden: Ik wil ze graag 
ontmoeten, mijn kinderen, klein-
kinderen en familie, elke keer, tel-
kens weer, bij goed of slecht weer.
Wat is dat toch een rijkdom. Of ook: 
Ik ga er tegenaan, om weer terug te 
komen, te herstellen, mijn dagelijks 
rondje, om vol te houden. Het leven 
als rijkdom.
Na het overlijden van haar man 
Harry, vader en opa, probeerde ze 
de draad weer op te pakken. Het was 
een moeilijke tijd maar ze bleef po-
sitief in het leven staan. Wat wonen 
betreft werd het na de Kalverstraat 
de Bonstraat, een nieuwe woning, 
hoekhuis, naar het zin met wie daar 
nog meer wonen. Ondernemend 
als ze was in goede dagen was er 
de invulling van wandelen, fietsen, 
kokkerellen voor de kinderen, de 
kleinkinderen, een vakantiereis, en 
thuisgekomen er graag weer zijn, 
thuis geven aan haar gezin, familie, 
goede vrienden. Een familietradi-
tie hooghouden met kleine verras-
singen bij de feestdagen en ook bij 
gewone dagen. En toen kwam er, 
op weg naar betere dagen, thuis 
een moment van onverwacht onwel 
worden, op zondag 3 januari, met 
ernstige gevolgen. Het waren in 
het ziekenhuis daarna onwerkelijke 
dagen, van hopen, wachten en een 
toenemende zorg. 
Er kwam stilte voorgoed over haar 
leven op 6 januari. Daarna ver-

werking, samenzijn, alles in goede 
 banen leiden. Afscheid nemen in 
bijzondere vieringen, in Avond-
wake en Uitvaart. Er was de troost 
van veel meeleven, bijzondere her-
inneringen en een eigen dankbaar-
heid. In woorden, bloemen en aan-
wezigheid was het aanwezig, troost 
en belangstelling die veel goed heeft 
gedaan. Op maandag 11 januari was 
de begrafenis in het familiegraf, bij 
haar man Harry.

Op 10 januari 2010 is na een ern-
stige ziekte gestorven Johannes 
Gerardus (Jan) Bakker. Hij be-
reikte de leeftijd van 79 jaar. ‘Zacht 
en kalm is hij, omringd door wie hij 
liefhad, voorzien van de ziekenzal-
ving gestorven’. Het waren woorden 
op de circulaire, met ook die andere 
woorden waar zijn geloof uit sprak: 
‘Mijn Heer is mijn licht en mijn 
heil, wie zou ik dan vrezen?’, zijn 
geliefde psalm 27. 
Aan drie periodes mogen we den-
ken in de voortgang van zijn le-
vensjaren, verbonden met de woon-
plaatsen: Onderdijk, Doetinchem 
en Wervershoof. Het is elke periode 
met een eigen invulling en bekend-
heid: zijn gezin, werk, omgeving, 
liefhebberijen, verenigingsleven, 
zang, toneel, liturgie, kerk, zijn 
 levensavond, wat hem boeide en 
bewoog. 
Onderdijk, kinderjaren en de jonge 
jaren van zijn leven, de groei van 
zijn leven, verkering, huwelijk (Els) 
en zijn beroep: langs de huizen, 
als melkboer. Graag bij en onder 
de mensen, in de tijd van toen, ze-
ker ook in gemoedelijkheid en het 
dorpse leven. 
Doetinchem, vele jaren, in het 
oosten van ons land. Een nieuwe 
 omgeving, maar wel met een uitda-
ging om er iets moois van te maken. 
Beroep: administratief medewerker 
in het gevangeniswezen. Het gaf 
mooie contacten en voldoening.
In 1998 volgde een verhuizing naar 
Wervershoof, met iets van een 
ver langen om terug te gaan naar 
West-Friesland, de aanvang van 
zijn levensavond. Veel herkenning 
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in Onderdijk en Wervershoof. Tijd 
voor mooie dingen, voor muziek 
en toneel, voor koor en zang, ver-
dere verdieping in liturgie en kerk. 
Vele jaren heeft Jan er gelukkig 
van  mogen genieten, met echtge-
note Els. We mogen denken aan de 
wijsheid van zijn denken, zijn ge-
nieten van de kleine dingen in het 
leven, de kracht van zijn geloof en 
zijn vertrouwen, een sociaal mens 
in ons midden. Ongemerkt, slui-
pend kwam er een ziekte op zijn 
weg. Meer en meer moest hij in-
leveren, het bleek ernstig en zorge-
lijk. Ondanks goede behandelin-
gen en hoop op betere dagen was 
uiteindelijk de ziekte niet te over-
winnen. Moedig en gelovig is Jan 
ermee omgegaan, tot er in korte 
tijd een definitieve stilte over zijn 
leven is gekomen. Hecht verbon-
den met elkaar als  gezin en familie 
waren er die laatste momenten en 
de verwerking van zijn heengaan. 
In eigen woorden en herinnerin-
gen door kinderen, familie en door 
een goede en bevriende pastor uit 
de Doetinchem-jaren, was er een 
diepe dankbaarheid om Jan als ge-
liefde echtgenoot, vader en opa, als 
persoon in ons midden. Het was in 
de kerk van Wervershoof en in de 
kerk van Onderdijk. De begrafenis 
was op het kerkhof van Onderdijk. 

Op 11 januari 2010 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek over-
leden Cornelia Visser-Scholten. 
Haar leven voltooid, op de leeftijd 
van 93 jaar. Ze had er vrede mee, ze 
was er voor klaar. Uit veel bleek dat 
zij als zus, schoonzus en tante een 
welkome en beminde plaats innam 
binnen de kring van haar familie. 
Het bleek uit alle goede zorg en 
bezoek die er geweest is in de pe-
riode van verblijf, een half jaar, in 
het  Nicolaas Verpleeghuis. Die wel-
kome plaats was er ook in het volle 
leven daaraan voorafgaand. Het 
had zeker te maken met haar op-
gewekte natuur, haar attente aan-
dacht en belangstelling voor het wel 
en wee van anderen om haar heen, 
haar eenvoud van leven, de lach op 

haar gezicht. Onafscheidelijk was 
ze met haar man Bertus verbonden, 
een band die hecht is gebleken in 
het  leven van alledag, in goede zorg 
voor elkaar al hun levensjaren. In 
het jaar 1990 was zijn overlijden, 
een hele verwerking en terugslag 
voor Cor, met voor ogen hoe dap-
per zij zich erdoorheen heeft gesla-
gen.
De goede plaats binnen eigen fami-
liekring liep parallel met een even 
goede plaats binnen de gemeen-
schap van Onderdijk, met ook daar 
aandacht, belangstelling, een ac-
tieve inzet op velerlei terrein. Het 
was in bestuursfuncties, het vereni-
gingsleven, liturgische vieringen en 
vele contacten die zij had. Ze was 
trouw betrokken bij de kerk en haar 
vieringen. Zij was zichzelf en zij was 
in vele opzichten iemand van de 
gemeenschap, tot eigen genoegen 
en tot voldoening van de gemeen-
schap. Een eigen gezin mogen heb-
ben is, niet ingevuld, bij een diepe 
wens gebleven. En wat zien we dan 
gebeuren? Het was of het is, alsof 
een groter gezin alle ruimte krijgt. 
Dat is in familiekring of gericht 
naar een wijdere kring, de gemeen-
schap. Het is met voldoening.
Haar laatste levensjaren heeft zij 
doorgebracht in Huize St. Jozef, 
naar het zin, met opgewekte aan-
dacht naar anderen toe. Een onge-
lukkige val bracht haar vorig jaar in 
het ziekenhuis in Hoorn. Een lang-
durig verdere tijd volgde er voor 
herstel in het Nicolaas Verpleeghuis. 
Het is een tijd geworden van geduld 
en zorg, van afhankelijkheid, inle-
veren en uiteindelijk in alle rust en 
overgave een definitieve stilte. In de 
haar vertrouwde parochiekerk van 
Onderdijk waren er de vieringen 
van Avondwake en Uitvaart, met 
dankwoorden, zang en gebed.
De begrafenis was in het familie-
graf bij haar man, op 16 januari.  

Op 17 januari 2010 is in Huize Lin-
dendael in Hoorn overleden Jaco-
bus (Jaap) Molenaar. Hij bereikte 
de leeftijd van 83 jaar. In stilte is Jaap 
overleden, zo stond het op de circu-

laire. Het was na het inleveren van 
levenskracht, verzwakt tot aan de 
grens die er kwam, zijn overlijden. 
En dan staat er heel herkenbaar wie 
Jaap was en wie hij in herinnering 
zal blijven: Wervershover, dorps-
figuur, vriend, helper, werker, broer, 
oom, zwager... Als afsluiting zien 
we enkele puntjes, als een aangever 
dat nog meer is te noemen: een man 
met een goed hart, zijn wonen in de 
boerderij in de Dorpsstraat, vlak bij 
de kerk. In de afscheidsvieringen 
in de kerk hoorden we namen noe-
men: fa. Vertelman, bouwbedrijf 
Vink. En de namen van families: 
familie Glas, familie Buis, fami-
lie Dekker, en andere namen. Jaap 
was met hen verbonden, in werk 
en vrije tijd. Manusje van alles. Hij 
kon veel, deed alles, overal inzet-
baar. Na een korte tijd in Alkmaar 
gewerkt te hebben, kwam hij toch 
weer terug naar Wervershoof, dat 
hem trok als met een onzichtbare 
hand, naar voor hem vertrouwde 
omgeving. En hij kwam het weer 
tegen: VVW, Gemeenschapsveiling, 
Tennisvereniging, de gezelligheid 
van contact en ontmoeting. Jaap 
op zijn fiets, zijn bekende muts, zijn 
blauwe overall, zijn klompen en 
zijn sigaretje. Hij mag in onze her-
innering blijven in goede verhalen 
die bij hem passen en hem typeren. 
We mogen denken aan de invulling 
van zijn levensdagen, aan zijn gul-
heid van geven en zijn goed doen, 
een kleurrijk leven. 
Onverwacht was er een wending 
in zijn leven, 6 jaar geleden. Een 
zwaar ongeval langs de weg over-
kwam hem, een fataal fietsongeluk. 
Er waren voor hem nare gevolgen. 
Zijn levensweg ging verder, maar 
wel anders en niet meer hier. Een 
langdurig verblijf in het zieken-
huis volgde, een zware operatie. 
Daarna Huize Lindendael. Het is 
stiller in zijn leven geworden, meer 
in zichzelf gekeerd, tot er een stilte 
voorgoed over zijn leven kwam op 
17 januari. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie waren we samen om 
hem te gedenken en te danken, met 
toepasselijke en gewaardeerde her-
inneringen. Op 21 januari was de 
begrafenis op het kerkhof alhier. 
Hij moge rusten in vrede.
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Casper Bernardus Liekele,
zoon van Martijn en 
Moniek Droog-Zijlstra.

Anna Cornelia,
dochter van Niels en 
Mieke Kreuk-Huisenga.

Sjoerd Sieuwerd eduard,
zoon van Ed Meester en 
Colinda Kaarsemaker.

Jordy Petrus Cornelis,
zoon van Perry en 
Linda Bakker-Zwaan.

Hartelijke gelukwensen aan de 
ouders, blije kinderjaren, 
een gelukkige jeugd.
Een blijvende verwondering 
en dank.

25 jaar: 
René en Gerda van der Gracht-
Rinkel.

40 jaar:
Leo en Lida Boos-van Diepen.

50 jaar:
Jan en José Bakker-Pronk.

Een hartelijk proficiat 
aan de bruidsparen, 
met een terugblik 
naar een mooi feest, 
een  momentopname met goede 
en dankbare herinneringen, 
nogmaals proficiat.

GEDOOPT

Huwelijksjubileum

Verdriet

FAmILIEBERIChTEN

vOOR DE KINDEREN
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INLEvERDATum KOpIJ vOOR DE vOLGENDE uITGAvE: wOENsDAG 10 mAART 2010.

uw CONTACTpERsOON:


