
DE KOMST VAN DE 
HEILIGE GEEST

Toen de dag van het 
Pinksterfeest aanbrak waren ze 
allen bij elkaar. Plotseling klonk 

er uit de hemel een geluid als 
van een hevige windvlaag, dat 

het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 

Er verschenen aan hen een 
soort vlammen, die zich als 

vuurtongen verspreidden 
en zich op ieder van hen 

neerzetten, en allen werden 
vervuld van de heilige Geest 

en begonnen op luide toon 
te spreken in vreemde talen, 

zoals hun door de Geest werd 
ingegeven.
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’s morgens tussen 9.30 uur en 
10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.
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 eventueel aan te passen.
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LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

VAN DE REDACTIE

Het pinksternummer van Nu en Straks ligt weer voor 
u. Het staat vol wetenswaardigheden. Let vooral op de 
kerktijden in de maanden juli en augustus. De keuze 
van zaterdag of zondag is deze maanden niet meer aan-
wezig. 
Verder is er een musical ‘Paulus’ genaamd die in 
de parochiekerk in Andijk opgevoerd gaat worden. 
 Speciale aandacht is er voor Th eo Meester die afscheid 
neemt na 31 jaar actief te zijn geweest op het kerkhof. 
Als bijzondere uiting van dank krijgt hij de zilveren 
Werenfridusspeld uitgereikt.
De eerste communicantjes en hun begeleiders staan 
ook in de schijnwerpers na dit mooie feest voor de 
 kinderen. 
JeePee 2009 heeft  een mooie ervaring achter de rug, 
waarvan een verslag is opgenomen.
Verder gunnen we onze missionarissen en hun mede-
werkers een mooie vakantie in Nederland door een 
 bijdrage te storten als waardering voor hun werk.
Het Interview ontbreekt ook niet in dit nummer, het 
is een afscheid van een bestuurslid met een bijzon dere 
achtergrond. Wij wensen u weer veel leesplezier en 
prachtige pinksterdagen toe.
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22-23 mei: 
EERSTE PINKSTERDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

Zaterdag 22 mei om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor en deelnemers van de 
workshops. Gezongen wordt de 
Orgelsolomesse van W. A. Mozart 
en ook pinksterliederen. 
Als afsluiting het Halleluja van 
Händel. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Van harte welkom in deze mooie 
viering.

Zondag 23 mei om 10.00 uur: 
Pinkster-Woord-Communievie-
ring met liederen, ondersteund 
door leden van het vroegere Regio-
koor. Ook in deze viering volop 
Pinksterliturgie. 
Voorganger is Pastor C.Koning. 
Van harte welkom.

24 mei: 
TWEEDE PINKSTERDAG
Maandag 24 mei om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Pinkster-
liederen. 
Pastor J. Suidgeest. 

PINKSTEREN, het derde grote 
feest na Kerstmis en Pasen. In het 
Pinksterfeest wordt Pasen vol-
tooid. Wat dat betekent mogen we 

ervaren in de Pinksterliturgie. Van 
daaruit worden we opgeroepen om 
het waar te maken in ons leven met 
elkaar. Van harte welkom in de 
Pinksterliturgie! Pinksteren, een 
Hoogfeest!
Met Pinksteren wordt de PINK-
STERCOLLECTE gehouden, 
bestemd voor de Nederlandse Mis-
sionarissen die dit jaar met verlof 
komen. ‘Zij komen thuis, wij geven 
thuis’, dat is het bekende thema-
woord. Van harte deze missiecol-
lecte aanbevolen.

29-30 mei: H.DRIE-EENHEID
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

5-6 juni: SACRAMENTSDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h 
koor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof. 

12-13 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Medemblik.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J.van Dril.

19-20 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met A.O.W.-
Jongerenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

26-27 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Kinder/Jeugdkoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

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 koffi  e.

In de maanden juli en augustus 
vervalt de viering op eerste vrij-
dag.

In de maanden juli en augustus is 
er in de kerk één weekendviering.
Een toelichting hierop in het 
verdere gedeelte van deze ‘Nu en 
Straks’.
 
Op de eerste zondag van de 
maand is er na afl oop van de 
 viering van 10.00 uur in ‘De  Inzet’ 
gelegenheid om een 
kop koffi  e te gebrui-
ken. 

Van harte welkom!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITURGISCH ROOSTER 
Pinksteren 22 mei tot en met 12 september 2010
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In de maanden juli en 
 augustus: één weekendviering 
op zondag in de kerk!

Zondag 4 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met 
Dameskoor. 
Groep Andijk.            

Zondag 11 juli: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Herenkoor.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zaterdag 17 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 25 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Pastor C.Koning.

Zondag 1 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof. 

Zondag 8 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zaterdag 14 augustus: 
MARIA TENHEMEL-
OPNEMING
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest
ZONDAGMIDDAG 15 AUGUSTUS: 
KERMISVIERING OP HET 
KERKPLEIN! (Brasili-ja/Auxilia)

Zondag 22 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. van Dril.

Zondag 29 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met A.O.W.-Jongerenkoor.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.

4-5 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. 
Groep Andijk. 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering 
met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.    

11-12 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Medemblik.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Medemblik

LITURGISCH ROOSTER 
Pinksteren 22 mei tot en met 12 september 2010

Bij het maken van het nieuwe liturgische rooster voor 
het komende half jaar, zomer/herfst, is er de  over weging 
geweest (in breed overleg) en van daaruit het besluit 
 genomen om in de zomermaanden juli en augustus 
over te gaan naar één weekendviering.
Gekozen is voor de zondagviering van 10.00 uur, met 
één uitzondering in de maand. 
Die uitzondering betreft  het dérde weekend van de 
maanden juli en augustus. Dan is de éne viering in dat 
 weekend op zaterdagavond, om 19.00 uur.
In juli en augustus als zomer-(va kantie)maanden is 
het wat rustiger en stiller in het dorp. Velen zijn op 
 vakantie. We moeten daarbij be denken dat we ook op 
de voorgangers, in Eucharistie en Woord-Communie-
viering, vanwege hún vakantieweken, minder een 
 beroep  kunnen doen.
Het overzicht van deze periode is te vinden in de litur-
gische agenda bovenaan deze pagina.

VAKANTIE
Ondergetekende heeft  altijd wel een voorkeur om eind 
juni, begin juli op vakantie te gaan. Voor dit jaar lukt 
dat niet. Het wordt (zoals 2 jaar geleden) in septem-
ber. Met vakantiemaat uit Venhuizen gaat het, met een 
groepsreis, richting Zuid Portugal! Datum: 6 t/m 17 
september. Ik denk er wel over in juli nog een midweek 
te nemen! Te zijner tijd wat meer informatie hierover. 
Voor u de beste wensen, een hartelijke groet, 

Pastor J. Suidgeest.

Zomertijd: één weekendviering
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Een van de meest sprekende tekens 
in de liturgie is zeker wel de Paas-
kaars. 
Ze is groot, ze is versierd met een 
motief dat met Pasen heeft  te 
maken. Er staat een jaartal op. Er 
zijn wierookkorrels in gedaan, vijf 
stuks, verwijzing naar de wonden 
van Jezus op het kruis. In de Paas-
wake wordt de Paaskaars voor het 
eerst aangestoken, aan het begin 
van de viering. De avond van de 
Paaswake is verbonden met de 
navolgende Paasmorgen: verrijze-
nis, opstanding uit de dood, licht! 
Niet één avond, niet één of twéé 
dagen (hoe belangrijk ook) maar 50 
dagen zal de Paaskaars in de kerk 
staan. Dat is de tijd tussen Pasen en 
Pinksteren. Het getal 50 betekent 
volheid.

Met Pinksteren wordt de Paaskaars 
gedoofd. We hebben dan 50 dagen 
de tijd gehad om het licht van de 
Paaskaars (de levende Heer!) over 
ons te laten komen.
Dat ‘licht’ vinden we bijvoorbeeld 
in de Schrift verhalen die in deze 
periode van vijft ig dagen worden 
gelezen in de vieringen van de zon-
dagen. Het zijn ontmoetingsverha-
len, verschijningsverhalen en zen-
dingsverhalen. Jezus zelf staat in 
al deze verhalen temidden van zijn 
leerlingen. Zijn leven wordt erva-
ren als licht, Paaslicht! Hij nodigt 
uit om zijn weg te gaan. Dat zien 

we gebeuren in de enthousiaste 
verhalen van de jonge kerk, in de 
Handelingen van de Apostelen. De 
 volgelingen van Jezus hebben weer 
moed, ge  tui genis. Zij zijn geraakt 
door iets  bijzonders. Wat Jezus 
heeft  gezegd, wat Hij heeft  gedaan 
en heeft  betekend, dat dringt nu 
pas echt tot hen door. Er was ook 
tijd voor nodig om het te verwer-
ken en te begrijpen. Ineens is het er 
en zien ze het! Ze trekken erop uit,
… Pinksteren!  
In hen is het niet meer tegen te 
 houden. Naar buiten toe moeten ze 
vertellen, getuigen!

Met Pinksteren wordt de  Paaskaars 
gedoofd. Het aansteken (met Pasen) 
heeft  betekenis. Het doven (met 
Pinksteren) heeft  ook betekenis! 
Want de káárs mag dan wel gedoofd 
worden, het licht – in die vijft ig 
dagen gezien, begrepen, bezongen, 
er vertrouwd mee geworden – dat 
licht is in ons zelf een vlammetje 
geworden, een vlam, warmte, een 
getuigenis. Dat licht wordt niet 
gedoofd!

Het heeft  betekenis dat op de Paas-
kaars het jaartal 2010 staat. Het gaat 
over nú, het gaat over dit jaar, het 
gaat over ons eigen leven, over licht 
en getuigenis in ons eigen leven.
Het Pinksterfeest zendt ons uit als 
lichtdragers, als lichtbrengers. In 
de Pinksterliturgie vallen niet voor 

niets woorden als: vuur, beweging, 
warmte. Woorden als: wind, geest, 
dé Geest van Pinksteren. Een nieuw 
begin, ruimte en licht.
Het is verwijzing naar tóen, 2000 
jaar geleden, het eerste begin. Het is 
een uitnodiging naar nú, vandaag 
de dag, naar ons eigen leven in dit 
jaar 2010.

Van harte toegewenst aan u allen, 
mede namens Pastor Maria Voss 
en regio-collega’s, een Zalig Pink-
steren, een feestelijke Pinksterlitur-
gie en mooie dagen. De Paaskaars 
gaat uit, maar laten we het licht 
vasthouden! Wijzelf mogen probe-
ren het waar te maken: lichtdragers 
te zijn, lichtbrengers, vanuit Pasen, 
en ten volle vanuit Pinksteren!  Het 
zal ons duidelijk zijn dat er een 
grote verbondenheid tussen beide 
feesten is.

Pastor J. Suidgeest 

DE PAASKAARS OP PINKSTEREN

Deze musical is geschreven en 
 gecomponeerd door een aantal 
 jongeren.
Paulus, de apostel, is een gedreven 
man, een man met een missie. Hij 
maakte reizen, hij schreef brieven, 
hij maakte tenten. Hij wilde de God 
van Israël bekend maken bij alle 
 volken door te vertellen over Jezus. 
Hij maakte heel veel mee, en de 
mensen met hem. 
De musical is een boeiende ont-
dekkingsreis. Deze musical wordt 

gespeeld door jonge mensen van 
de Oecumenische Th eatergroep 
Sowieso. Het is een enthousiaste 
groep met spelers tussen de 10 en 
18 jaar,  afk omstig uit heel Westfries-
land. De uitvoering is er al geweest 
in verschillende plaatsen (kerken), 
zoals Purmerend, Hoorn, Obdam, 
Hoogkarspel.
Op zaterdag 29 mei wordt deze
musical opgevoerd in de r.k.
parochie kerk te Andijk, Bangert 6 
(naast buurthuis Sarto). Het aan-
vangsuur is: 19.00 uur. Duur van de 
voorstelling: ongeveer 2 uur. Niet 
alleen bedoeld voor jonge mensen, 

maar voor elke leeft ijd iets bijzon-
ders.
Graag hier vermeld als een harte-
lijke uitnodiging.

Musical Paulus!
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Uit de vergadering van maart en 
van april 2010.

LITURGIE EN 
CATECHESE

De Vormselviering van 27 maart 
(zaterdag vóór Palmzondag) is goed 
verlopen. Vormheer namens de bis-
schop was oud-deken H. Post uit 
Aalsmeer. Het bisdom kiest meer 
en meer voor vieringen in de regio, 
een combinatie van meer parochies. 
Ons aantal van 33 vormelingen was 
groot genoeg in eigen kerk, maar 
wel in één viering. 
Nieuw en opvallend (ook vanuit 
bisdom voorgesteld): geen Eucha-
ristieviering maar een Gebedsvie-
ring. Voordeel: wat meer mogelijk 
in de vormgeving van de liturgie, 
en korter in tijd. Dank bijzonder 
aan de Werkgroep voor het totaal 
van de voorbereiding en aan andere 
medewerkenden.
De voorbereiding voor de Eerste 
Communie is in volle gang in deze 
tijd van het jaar. Het gaat om 38 
Eerste Communicanten in de leef-
tijd van groep 4. Er is een leuke 
variatie aan bijzonderheden en de 
vaste leidraad van het mooie en 
handzame Communieproject. Zo 
gaan we op weg naar zondag 25 
april. Er zijn dan twee Eerste Com-
munievieringen.
Het liturgisch rooster voor de peri-
ode zomer/herfst 2010 is klaar voor 
de invulling van de koorbeurten en 
de beurtenverdeling van de voor-

gangers. Het betreft  de regio van 
vijf parochies. Dit rooster gaat in 
vanaf het weekend na Pinksteren 
tot aan de Advent, eind november. 
In de zomermaanden juli en augus-
tus zal er in de parochie hier één 
weekendviering zijn.
Het koor ‘Vrienden van het grego-
riaans’ vraagt bij een beurt om een 
vergoeding in verband met extra 
kosten. We gaan ermee accoord, in 
principe via een deurcollecte.
JeePee bestaat in de komende maand 
september 25 jaar, een dankbaar te 
vieren jubileum.

GEMEENSCHAPSOPBOUW 
Twee leerlingen van het voortgezet 
onderwijs lopen in de parochie hier 
een maatschappelijke stage. Het is 
nuttig, leerzaam, als een brug naar 
de samenleving. Zij zijn betrokken 
bij de voorbereiding van de Eerste 
Communie en bij de Kinderne-
vendienst. In het Martinuscollege 
(Grootebroek) is een open avond 
geweest, met informatie over het 
doel, enz. van maatschappelijke 
stage. 
Er is een bloemetje gebracht naar 
enkele medewerkers vanwege een 
bijzonder moment of een taak-
beëindiging.
Er zijn enkele cursusavonden ge -
weest, gericht op het werven van 
vrijwilligers. Dit kan van pas komen 
want altijd weer zijn er vrijwilligers 
en medewerkers nodig.

KERK EN 
SAMEN-
LEVING

De PCI heeft  aan een aantal gezin-
nen met de kerstdagen een extraatje 
kunnen geven.
Er is een brief binnen gekomen van 
de bisschoppen over een mogelijke 
koerswijziging van de Adventsactie 
‘Solidaridad’. Gaat ‘Solidaridad’ een 
eigen richting, los van het bisdom, 
of blijft  deze actie onder de paraplu 
van de bisschoppen? Vanuit de dis-

cussie hierover wachten we op dit 
moment nadere informatie af. 
Het ziekentriduüm in Wognum (in 
de week na Pasen) is naar tevreden-
heid en voldoening van de deel-
nemers verlopen. Uit de parochie 
waren er negenentwintig, met een 
dankbare terugblik. 
De Vastenactie gaf vanuit de scholen 
als opbrengst (via de spaardoosjes) 
het mooie bedrag van € 883,−. En 
vanuit de kerk, inclusief de deurcol-
lecte met Pasen, het mooie bedrag 
van € 1134,−. De bestemming was 
Malawi, in Afrika, een goed doel. 
Dank daarvoor.
Er is een goede herinnering aan de 
tweemaal gehouden ‘sobere maal-
tijd’ in de Inzet, in de Veertigda-
gentijd. Het was mooi verbonden 
met aandacht voor en met uitleg 
van enkele Hongerdoeken. Ook de 
Wereldwinkel was daarbij aanwe-
zig en welkom. 

TUIN EN 
BEGRAAF-
PLAATS

Bomen en struiken groeien goed op 
het kerkhof. Het moet zijn tijd heb-
ben voordat de beplanting dicht is. 
Als de Gemeente bomen over heeft , 
zullen zij aan ons denken.
Het hek bij de sloot Driesprong/
Uitvaartcentrum is aan één kant 
ontzet en neergehaald, vorm van 
vandalisme. Op het kerkhof, zo te 
zien, zonder gevolgen. De vraag 
komt op of op het pad naast de kerk 
er (weer) een toegangshek moet 
komen uit het oogpunt van beveili-
ging. We beraden ons erop. 
Wat arbeid betreft  komt ter  sprake, 
dat er voor vrijwilligers in de paro-
chies een collectieve vrijwilligers-
verzekering bestaat, via het bis-
dom. 
De vergadering van de kerkhofcom-
missie op 13 april zal voor Th eo 
Meester de laatste zijn. Al eerder 
aangekondigd zal hij zijn taak als 

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN
kerkhofb eheerder beëindigen, en 
dit na 31 jaar. Op een ander moment 
zullen we hier nog op terugkomen, 
met heel veel dank. Jaap Roozen-
daal zal zijn opvolger zijn, met een 
hartelijk welkom op deze belang-
rijke post.

ONDERHOUD EN 
FINANCIËN 

Fa. Sneeboer zal eind maart starten 
met werkzaamheden betreff ende 
een goed afwatersysteem (regen) 
van kerk en pastorie. Het gaat om 
algehele vernieuwing van afvoer 
(in de grond) naar dichtstbijzijnde 
sloot en naar bestaande afvoer bij 
de weg. Dan geen verstopping meer 
of wateroverlast. Binnenkort zal 
de schilder herstelwerkzaamhe-
den verrichten aan enkele afzaten 
(westkant kerk). Hierbij zal wat 
steigerwerk nodig zijn.
In de sacristie komt extra  beveiliging 
op verschillende deuren. Dit na de 

ervaring van inbraak die er geweest 
is, enige tijd geleden. Het is zoveel 
mogelijk doen, wat je maar kunt.
Monumentenwacht is langs geweest 
voor jaarlijkse inspectieronde. De 
bevindingen waren over het alge-
meen goed. Men staat positief 
tegenover de lopende werkzaam-
heden. Een rapportage met bevin-
dingen volgt binnenkort. Het is 
altijd een goed uitgangspunt voor 
eventuele aanpak. 
Het fi nancieel totaaloverzicht van 
het jaar 2009 nemen we door. Het 
geheel ziet er solide uit, in goede 
balans. Met dank en waardering 
voor het vele cijferwerk, gedaan 
door onze penningmeester.
De inbraak in de kerk is, met poli-
tierapport, gemeld bij verzekerings-
maatschappij ‘Donatus’. We wach-
ten op dit moment af.

VERDERE PUNTEN
Er is per 1 juni a.s. een vacature op 
het taakveld ‘Kerk en Samenleving’. 
Aft redend is Agatha Dudink-Mans-
handen, na acht jaar. Er is een vaca-
ture op het taakveld ‘Catechese’. 
Aft redend is Irma Verduin-Elker-
bout, na vier jaar. Er komt ook een 
open plek op het doen van notule-

ren, door Daniëlle Deen-Schoorl 
gedaan, acht jaar.
We beraden ons op invulling van 
deze taakvelden. De datum van 1 
juni is elk jaar offi  cieel een schar-
nierdatum, in het rooster van aft re-
den en aantreden. 
Er komt een nieuwe cursus, gericht 
naar vernieuwing van de ledenad-
ministratie: Navision. Hiervoor is 
animo vanuit de regio. Dat heeft  als 
voordeel dat de cursus dichtbij kan 
worden gegeven. Gedacht wordt 
aan Westwoud. Onze beide mede-
werkers willen eraan deelnemen.
Binnengekomen is een brief van de 
bisschop. Daarin zijn zorg over sek-
sueel misbruik van kinderen bin-
nen de r.k.kerk, openbaar gewor-
den vanuit vroegere jaren. Er is veel 
over te doen in meerdere landen, 
nu ook in ons eigen land. Het is 
een zwarte bladzijde van en over de 
kerk, gepaard gaande met onrust, 
verontwaardiging en pijn. De brief 
was getekend 10 maart jl. en kon, 
nog net op tijd, worden doorgege-
ven als kopie voor het vorige num-
mer van Nu en Straks. 
Nog enkele andere ingekomen 
stukken kregen aandacht.
Dat was het voor deze keer. 

 OPROEP PCI

Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog 
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in 
grote fi nanciële nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling 
(PCI) staan in nauw contact met andere hulpverleners 
en maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel fi nanciële nood 
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen 
of gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer. 
Wij van de PCI proberen deze gezinnen of alleenstaan-
den waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn 
onze middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten  
uit gift en en collectes steeds meer terug. 
Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle inwoners 
van Wervershoof, ongeacht politieke of geloofsovertui-
ging, om onze PCI fi nancieel te steunen.

Wij kunnen dan deze mensen, al is het maar een heel 
klein beetje, meer ruimte geven in hun beperkte fi nan-
ciële situatie. 

Wij hopen dat door deze oproep veel mensen en bedrij-
ven een bijdrage storten op ons rekeningnummer 
36.89.50.654 ten name van: 
PCI te Wervershoof
Penningmeester: de heer P. Neefj es
Vok Koomenweg 5
1693 HA Wervershoof 
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw M. Ruijter

Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Kerkhofbeheerder Theo Meester

Aan het begin van dit jaar 2010 heeft  Th eo Meester te 
kennen gegeven om in het voorjaar zijn taak te willen 
beëindigen als kerkhofb eheerder. Dit kwam naar voren 
binnen de vergadering van de kerkhofcommissie en 
binnen het Parochiebestuur. En als we dan met hem 
teruggaan in de tijd, dan gaat het 
over 31 jaar! Het is om dit besluit 
te respecteren en vooral om hem 
dankbaar te zijn voor zijn taak    
invulling, al die jaren, op en rond 
het kerkhof.
In het blad ‘Nu en Straks’ heeft  een 
interview gestaan, in het Pinkster-
nummer van 2007 bij gelegenheid 
van de renovatie van het 2e kerkhof, 
een gesprek tussen Riet Kuin-Ooij-
evaar en Th eo als kerkhofb eheer-
der. Het geeft  een mooi overzicht, 
hoe het begon, wat voor werk het 
heeft  gegeven, hoe belangrijk een 
beheerder is in allerlei situaties, 
enz. Daar past meer dan gewone 
dank bij, bij dit afscheid.
Omdat ons ter ore kwam dat Th eo 
zijn 60ste verjaardag, op 29 april, 
wat extra wilde vieren (in ’t For-
tuin) met gezin, familie, buren, 
goede vrienden, dachten we in 
stilte: daar gaan we heen, met een 
kleine afvaardiging. Daar hopen 
we hem te verrassen en te bedan-
ken. En zo is het gegaan: Riet Kuin-

Ooijevaar, namens de kerkhofcommissie, Gert Breg, 
namens het Parochiebestuur (taakveld kerkhofzaken, 
enz.) en ondergetekende. Aan het begin van de avond 
waren we er, met onze dank, met enkele toepasselijke 
cadeaus, en vooral als bijzondere uiting van dank: de 
St.Werenfridus-parochiespeld, door echtgenote Gré 
opgespeld.
Het deed ons goed te zien hoe verrast en dankbaar 
Th eo was. En het was op zijn plaats om hem eens in het 
zonnetje te zetten vanwege een heel eigen, sympathieke 
invulling van zijn taak, denkend aan situaties van ver-
werking en afscheid, altijd weer zoekend naar het beste 
voor de mensen. Th eo is blij dat hij een opvolger heeft  
op dit taakveld, in de persoon van Jaap Roozendaal, 
echtgenoot van Carla Roozendaal-Wolbers. Hij is uiter-
aard bereid te helpen bij de eerste en verdere stappen. 
We heten Jaap van harte welkom, met alle vertrouwen.
En soms bestaat het leven dan ineens weer in uitersten, 
doelend op het onverwachte overlijden van (schoon)
moeder Jo Koomen-Neuvel, in die dagen. Voor Th eo 
om er alle zorg aan te besteden, als afronding van zijn 
bijzondere taak over vele jaren. Dankbaarheid mag er 
blijven.

Pastor J.Suidgeest 
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Lieve Communicantjes,

25 april was in één woord GEWEL-
DIG vonden jullie ook? Het was 
mooi weer, jullie waren allemaal 
feestelijk gekleed. En met blijde 
snoetjes kwamen jullie in een 
prachtig versierde en volle kerk.Het 
thema van die dag was: Leven zon-
der masker, wat een feest! En het 
was een feest.
In totaal hebben 38 kinderen zon-
dag hun Eerste Heilige Communie 
mogen doen.
Voor het eerst samen aan de tafel 
van Jezus, dat was best wel span-
nend. Maar wat deden jullie het 
allemaal goed; het lopen, het samen 
bidden, de liedjes zingen, het voor-
lezen, het Onze Vader uit je hoofd, 
samen de tafel dekken en tenslotte 
het Heilige brood ontvangen. Super 
goed gedaan, we zijn heel trots op 
jullie.
We hopen dat jullie ook jullie ver-
dere leven altijd zonder masker 
zullen gaan, want dan blijft  het een 
feest voor jullie en voor iedereen. 
En dan hebben we het natuurlijk 
niet over carnaval, dan mag je best 
een masker op. Nee, we bedoelen 
natuurlijk dat je altijd eerlijk zult 
zijn, voor anderen, maar ook voor 
jezelf. Houd niemand voor de gek 
en wees gewoon aardig. Je zult zien 
dat je dan allemaal blijde mensen 
om je heen hebt.
Jongens en meisjes we vinden het 
fi jn dat jullie nu voortaan met ons 
mee mogen doen; we hopen dat 
jullie veel van het project hebben 
geleerd en dat we jullie nog vaak 
zullen zien.

Groetjes van de Eerste Communie-
werkgroep

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communie-
viering hebben we een gezellige en 
waardevolle periode afgesloten en 
we willen dan ook iedereen bedan-
ken die ons met de voorbereiding 
van dit feest heeft  geholpen. Speci-
aal natuurlijk Pastor Suidgeest. En 
niet te vergeten de kinderen van het 
kinderkoor “Weereenlied”, jullie 
hebben fantastisch gezongen. Har-
telijk bedankt.

En tot volgend jaar!

Een verslagje door een ouder, 
namens de ouders

Leven zonder masker, 
wat een feest.

Dit was het thema van de Eerste 
communieviering op 25 april.
Al weken van te voren waren de 
communicantjes bezig om naar 
deze dag toe te werken. Ze begon-
nen in februari met een voorstel-
lingsdienst. De kinderen waren 
verstopt achter een zelfgemaakt 
masker. Ze stelden zich voor op 
rijm en eindigden met de woorden 
ra, ra, wie ben ik. Ze haalden hun 
maskers weg en zeiden hun naam. 
Na de dienst werden de maskers 
achter in de kerk opgehangen en 
bleven daar tot 25 april. En de kin-
deren kregen hun werkboek mee. 
In de weken die volgden werkten de 
kinderen aan hun werkboek. Zowel 
thuis als in de Inzet. Dit gebeurde 
drie keer op zaterdagavond en een 
keer op zondagochtend. Dit alles 
onder begeleiding van de werk-
groep en gastouders. Ter afslui-
ting mochten de kinderen op een 
avond te gast bij pastor Suidgeest 
in de Inzet. Ze kregen een lek-
kere broodmaaltijd, waarbij ze het 
eerst broodje voor hun buurman/
vrouw aan hun rechterkant moes-
ten maken. Het was heel gezellig en 
het eten smaakte lekker. De kinde-
ren hebben in de afgelopen weken 
ook nog Nel Bus te gast gehad. Een 
speurtocht door de kerk gedaan. 

De molen bezichtigd en ze zijn naar 
Leekerweide geweest. Toen kwam 
de dag dat ze hun eerste commu-
nie mochten ontvangen. De dienst 
begon om negen uur. Na wat liedjes 
gezongen te hebben en goed luiste-
ren naar pastor Suidgeest, mochten 
de kinderen gezamenlijk de tafel 
dekken. Eén voor één mochten de 
kinderen samen met hun ouders bij 
de pastor komen om hun commu-
nie in ontvangst te nemen. Na de 
dienst werden de kinderen en hun 
ouders gefeliciteerd in de Inzet door 
pastor Suidgeest en door juf Judith 
en juf Annemiek van de Schelp. De 
kinderen kregen een mooi aanden-
ken cadeau. Dit hele project werd 
afgesloten met een groepsfoto. Het 
was een mooie afsluiting van een 
mooi en leerzaam project.
Bij deze wil ik namens alle ouders 
en kinderen de werkgroep heel 
hartelijk danken voor hun voor-
bereidingen en regelwerk. Het zat 
allemaal fantastisch in elkaar. En 
natuurlijk worden ook de kinderen 
van het kinderkoor heel hartelijk 
bedankt voor de mooie liedjes die 
ze gezongen hebben.

Dorien Delis.

Komen en gaan bij de 
Eerste Communiewerkgroep

Zoals we wel vaker horen merken 
mensen weinig van al het werk dat 
er achter de schermen gebeurd. 
Wanneer je een communicantje 
hebt, komt dit al wat meer in beeld, 
maar men ziet lang niet alles. Er 
moet heel wat gebeuren door het 
jaar heen, voordat we weer bij een 
Communiedag aangekomen zijn. 
Ook is het zo, dat sommige werk-
groepleden wat meer op de voor-
grond te zien zijn dan andere, dit 
heeft  natuurlijk te maken met de 
taken die zij op zich nemen. Een 
feit is het wel dat ze allemaal hun 
steentje bijdragen en dat wanneer 
ze helaas besluiten om weg te gaan, 
ieder persoon ook gemist gaat wor-
den om haar kwaliteiten.
Na dit schooljaar zullen we het 
zonder de kwaliteiten van Marga 

JEUGD EN JONGEREN

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Haakman, Jacqueline Weel en Irene 
Duijn moeten doen. Alle drie wer-
ken ze het liefst op de achtergrond, 
maar soms moesten ze toch even 
over een drempel heen. Zo zijn ze 
af en toe echt boven zichzelf uitge-
stegen en dat is een topper.
Marga we vinden het heel prettig je 
bij ons in de werkgroep te hebben 
gehad, je gezelligheid, je nuchtere 
kijk op zaken en je leuke humor, 
maar vooral je inzet waarderen 
wij zeer. Je bent altijd in een hand-
omdraai klaar met een klus, vaak 
keken wij om en dan had jij het 
alweer gedaan. Heel erg bedankt.
Jacqueline, jij kwam je spontaan 
aanmelden, heel leuk. Je bent heel 
creatief in het bedenken en uitvoe-
ren van knutselactiviteiten, maar 
ook in het zoeken en vinden van 
mooie gebedjes, gedichtjes en ver-
halen. Heel erg bedankt voor je 
enthousiasme en actieve inbreng.

Irene, jij hebt je vele jaren ingezet 
voor de werkgroep, waarvan 4 jaar 
als notuliste. Je hebt je enorm inge-
spannen om voor iedere subwerk-
groep een draaiboek op te stellen, 
zodat iedereen weet wat haar taken 
zijn. Ook heb je meegewerkt aan een 
vernieuwd projectboek, waarvan 
we volgend jaar de vruchten zullen 
plukken. Je bent altijd van de punt-
jes op de i, waardoor alles steeds 
gesmeerd is verlopen. Soms deed je 
zoveel, dat wij niets meer hoefden 
te doen…..We kunnen altijd van je 
op aan, want het duurde nooit lang 
of je hebt iets alweer gedaan. En 
wat we zeker niet willen vergeten 
te noemen is je mooiste kwaliteit 
namelijk je sociale vaardigheid; je 
voelt mensen in een groep goed aan 
en weet daar als geen ander mee om 
te gaan. Irene heel hartelijk bedankt 
voor je altijd positieve inzet.
Na dit afscheid kunnen we geluk-

kig ook melden dat er weer nieuwe 
leden onze werkgroep komen ver-
sterken met hun kwaliteiten en dat 
zijn Dorien Delis, Karin Kaagman 
en Moniek van Velzen. Dorien, 
Karin en Moniek jullie zijn van 
harte welkom. En Sylvia Bakker 
zal de taak van notuliste van Irene 
overnemen. Waar we heel blij mee 
zijn.

Namens de Eerste communiewerk-
groep

Irene Duijn, Sylvia Bakker en 
 Marian Stroet

P.S. In de septemberuitgave van de 
Nu en Straks kunt u weer lezen, 
wanneer volgend jaar de Eerste 
Communievieringen zullen zijn. En 
wat de spaardoosjes van de Com-
municanten voor Nel Bus hebben 
opgeleverd.

Faas Bakker
Floor Botman
Marieke Botman
Tijs Brandsen
Laura Brugman
Kim Deen
Gert-Jan van Diepen
Toon Dudink
Charissa de Graaf
Th ijmen Groen
Jorine Haakman
Rick Haakman
Maret Houdijk
Suzanne Jong
Boris Koomen
Boris Koper
Ron Lakeman

Georgiana Luppens
Stef Meester
Max Mol
Madelon Neefj es

Myrthe Nugter
Corneli Ossotoka
Roberto Ossotoka
Romy Pennekamp
Beau Ruiter
Cas Sijm
Fenna Sneeboer
Veerle Spigt
Eva Stroet
Maarten Stroet
Nova Stroet
Tim Tensen
Sacha Tromp
Ruben van der Velde
Nienke Verlaat
Tim Vertelman
Brent Wiepking

Deze kinderen mochten 25 april 2010 hun Eerste Heilige Communie ontvangen



11

Een april stonden vijfenveer-
tig jongeren te popelen om een 
rolstoel uit te proberen. Dit in 
het kader van het project ”klas 
op wielen”, dat opgezet is door 
Sportservice Noord-Holland. 
Het doel hiervan is om een posi-
tieve beeldvorming te creëren 
ten aanzien van mensen met een 

beperking in onze maatschappij
In de Dars gingen we met rolstoelen aan de slag, maar 
ook met blinddoeken. Onder begeleiding van drie 
instructeurs ervoeren we wat het is om gehandicapt 
te zijn. We moesten met een blinddoek voor, achter 
een bal aan. Deze bal was natuurlijk aangepast, want 
er zat een rinkelend belletje in, goed luisteren dus. De 
anderen moesten daarbij wel stil zijn. En probeer eens 
geblinddoekt hard te lopen, best wel eng. En daarbij 
loop je dan ook nog eens heel raar, wanneer je dit voor 
de eerste keer doet. We hebben dan ook veel gelachen.
Ook met de rolstoelen was het even wennen, dat ding 
doet soms niet wat jij wilt. De groep werd opgesplitst en 
zo werd er een estafette in de rolstoel opgezet. De één 
was er al wat handiger mee, dan de ander, maar dat gaf 
niets. Wel deden we allemaal fanatiek mee. En als het 
misging…… werd er lekker  gelachen.
Tot slot gingen we basketballen in de rolstoel, twee 

groepjes van vijf tegen elkaar. Hierbij deed ook weer 
iedereen zijn uiterste best om te winnen, maar de tech-
niek en de tactiek die je moet gebruiken is bij “gewoon” 
basketballen heel anders dan bij rolstoelbasketbal. Zo 
mag je niet meer dan drie keer je wielen vooruit bewe-
gen. En terwijl je dat doet, mag de bal op je schoot lig-
gen. Ook mag je je rolstoel gewoon voor die van een 
ander manoeuvreren om de ander de doorgang te 
belemmeren. Het was heel leuk om te ervaren hoe je als 
gehandicapte toch kan deelnemen aan sporten.  Tijdens 
de Paralympics bijvoorbeeld werd een blinde skiër 
 tijdens de slalom voorgegaan door een ziende skiër met 
een belletje en werd deze middels aanwijzingen zo snel 
mogelijk naar de fi nish geleid. Echt onwijs knap is dat.
Uit de verhalen van onze instructeurs André, Betty en 
Geert bleek wel dat ze ontzettend veel doorzettingsver-
mogen hebben en daar nemen wij allemaal ons petje 
voor af.
We hebben allemaal genoten van deze avond en na 
afl oop hebben we ze hartelijk bedankt.
De volgende Jeepee-avonden leven we helaas weer 
gescheiden, omdat anders de groep te groot is. We 
gaan namelijk bij de brandweer in Wervershoof op 
bezoek. 28 mei de Werenfridus en de Dijkwerkers, 
4 juni de Schelp en ’t Palet. De avonden beginnen om 
19.30 uur. En zullen om ongeveer 21.15 afgelopen zijn.

Namens Jeepee 2009
Marian Stroet  

JEEPEE 2009 LAAT VAN ZICH HOREN

Kevelaer is de Mariastad in het mooie West-Duitsland 
ongeveer 10 km over  de grens bij Well en Venlo.
Het wordt in de volksmond ook wel het LOURDES in 
het klein genoemd. 
Er komen vele mensen uit verschillende streken hier 
naar toe met al hun lasten en noden om verlichting te 
vragen bij Maria.
In Kevelaer is het de Maria “Troosteres der bedroef-
den”. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer een 
bedevaart en wel op:

zaterdag 10 zondag 11 maandag 12 juli 2010 

De kosten voor deze reis zijn € 185,− p.p. op basis van 
een tweepersoonskamer. 
Voor een enkele éénpersoonskamer is dit € 200,−. 

Voor inlichtingen of opgave kunt u zich richten tot: 
Hr A. Bergen Zanddijk 9 
1693 LX Wervershoof 
0228 58452

West-Friese Waterlandse Bedevaart Kevelaer
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Met Pinksteren is er weer een actie voor onze missio-
narissen in de Derdewereldlanden. Deze keer gaat het 
om de Paters in Afrika. Zoals u kunt lezen in dit stukje 
met de foto’s.
Als u deze actie wilt steunen kan dat op 
Giro 676 t.n.v. Week Ned. Missionaris 2010.

Ook is er een collecte in de kerk op zondag16 mei.
De week van de Ned Missionaris is van 13 t/m 24 mei.
Alvast bedankt voor uw steun.

Namens de groep Kerk en Samenleving 
Hilda Neefj es

PINKSTERACTIE

De wereldwinkel is aanwezig op de voorjaarsmarkt op 
donderdag 20 mei. 
We hebben weer veel producten voor u uit de Derde-
wereldlanden. Ze zijn u inmiddels bekend, een reden 
temeer om onze artikelen te kopen. Bovendien is het 
gezellig op de markt, dus een aanrader om even langs 
te komen.

Namens het team van de wereldwinkel
Hilda Neefj es

TOERISTENDIENSTEN
 
6 juni t/m 29 augustus 2010 
Zoals gebruikelijk begint op de eerste zondag van juni 
de eerste toeristendienst weer in het dorpshuis van 
Onderdijk, aanvang 10.30 uur. 
De Commissie Toeristenkerk nodigt u van harte uit 
om in de zomermaanden eens een toeristendienst te 
bezoeken.
En zoals altijd is er na de dienst gelegenheid voor een 
praatje en een kopje koffi  e of thee en voor de kinderen 
limonade. 

Hartelijke groet,
Klazien Gorter
voorzitter Commissie Toeristenkerk
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Met Pinkster zingt het gemengd 
koor dit jaar niet op zondagochtend 
maar op zaterdagavond om 19.00 
uur tijdens de eucharistieviering.
Zoals al eerder aangekondigd zingen 
we de Orgelsolomesse van Mozart. 
Dat is de mis die enkele jaren gele-
den nieuw is ingestudeerd.
Geleidelijk aan begint ook deze 
mis steeds vertrouwder te worden 
voor de koorleden, zodat er ook 
steeds meer aandacht kan zijn voor 
muzikale afwerking. Ook de andere 
koorliederen die we zullen zingen 
zijn inmiddels vertrouwd geraakt: 
tijdens de Off erande het vijfstem-
mige motet “Psallite Deo nostro” 
van Bach, tijdens de communie 
Psalm 150 van Cesar Franck, wat 
samen met het Halleluja van Händel 
(na de viering) een mooie afsluiting 
van de Paastijd vormt. Een viering 
vol muziek van grote componisten.
Maar ook de samenzang komt in 
deze viering natuurlijk aan bod. 
Door de veelheid aan muziek waar-
in alleen het koor zingt, kan de zang 
van de gemeenschap als geheel mis-
schien wel eens wat minder bedeeld 
raken. Zoals gebruikelijk zingen we 

het openingslied, de tussenzang, het 
slotlied, de acclamaties, het Credo 
en het Onze Vader gezamenlijk.
De koren hadden tussen Pasen en 
Pinksteren verder een tamelijk vol 
programma. 
Het dameskoor zingt ieder jaar 
ook tijdens een viering in verpleeg-
huis Lindendael te Hoorn. Dit jaar 
viel die viering samen met de vie-
ring van de eerste communie in de 
Werenfriduskerk, waardoor een 
aantal koorleden niet mee kon naar 
Hoorn. Het enigszins uitgedunde 
koor heeft  op zondag 25 april des-
ondanks toch een mooie mis en 
enkele andere liederen gezongen. 
De waardering vanuit de vierende 
gemeenschap aldaar bleek in ieder 
geval toch goed te zijn.
Op 4 mei zong het Dames- en 
Herenkoor tijdens de Nationale 
Dodenherdenking in de Werenf-
riduskerk, o.m. de gezongen voor-
bede “Groter dan ons hart”. Zodra 
mij duidelijk werd dat ook orgelso-
lospel werd gevraagd dacht ik aan 
een orgelcompositie die destijds 
tijdens de uitvaartdienst van prins 
Claus werd gespeeld. Dit werk is het 
dan ook op 4 mei geworden: Toc-
cata per l’Elevatione van Girolamo 
Frescobaldi.
Het Herenkoor zong zaterdagavond 

15 mei samen met het Herenkoor 
van de Sint Cuneraparochie te 
 Nibbixwoud.
Dit koor heeft  in februari al eens 
tijdens een viering in de Werenfri-
duskerk gezongen, maar nu zongen 
beide koren dus samen.
De mis die beide koren gemeen-
schappelijk op het repertoire heb-
ben is de Missa Sancta Frederici 
van Gruber. Verder zongen zij 
gezamenlijk nog enkele andere lie-
deren die ook al op beider reper-
toire staan. 
Om een en ander goed voor te 
bereiden was de repetitietijd dit jaar 
echter niet optimaal beschikbaar, 
vanwege Koninginnedag op vrijdag 
en Bevrijdingsdag op woensdag, de 
beide vaste repetitieavonden van de 
koren.
Na Pinkster repeteren de koren 
nog een maand door om daarna 
vakantie te vieren tot aan kermis. 
Dan zingt het gemengd koor tra-
ditiegetrouw de Johannamis van 
Smeels, het Ave verum van Mozart 
en “Juicht, juicht, juicht”, eveneens 
van Smeels.  

Het Koor

Op zondag 30 mei zal het eerste 
orgelconcert van dit seizoen worden 
gespeeld door onze vaste gastorga-
nist Pieter Rynja.
Op het moment van schrijven van 
deze tekst (5 mei) is zijn program-
ma nog niet bekend. Onder meer 
vanwege zijn voorliefde voor barok-
muziek, en vanwege het feit dat hij 
het orgel niet uitsluitend geschikt 
vindt voor het romantische orgel-
repertoire, zal het ongetwijfeld een 
afwisselend geheel worden. 
We kennen Pieter Rynja inmiddels 
als een veelzijdig musicus. Behalve 
organist is hij ook o.a. clavecinist. 
Hij treedt als zodanig niet alleen op 
als solist, maar ook in ensemblever-
band als leider van barokensemble 
“Ferro Forte”. Voor wie daarover 

meer wil weten kan terecht op de 
eigen website van het ensemble.
Ook als componist laat hij zich 
gelden. Zo heeft  hij enkele jaren 
geleden een orgelwerk speciaal 
voor ons orgel gecomponeerd en 
ook uitgevoerd. Verder nog een 
orgelwerk opgedragen uit vriend-
schap aan Jan van der Leek, en een 
werk voor orgel en trombone voor 
 Harry Hoogenberg en zijn zoon 
Rolf Hoogenberg. Deze beide laat-
ste werken zijn ook opgenomen op 
de in 2007 uitgebrachte CD van het 
orgel, waarop Pieter overigens ook 
als orgelsolist is te beluisteren.
Behalve voor orgel componeert hij 
ook voor andere bezettingen, zoals 
bijvoorbeeld een strijkkwartet, en 
ook elektronische muziek.
Als docent is hij o.m. werkzaam 
aan de muziekschool Amsterdam-
Noord.
De volgende zondagmiddagconcer-

ten worden verzorgd door Michael 
Hedley op 4 juli en door Jan Spijker 
op 12 september. Daartussendoor is 
ons orgel opgenomen in een orgel-
tocht op 31 juli met als organiste 
Gerrie Meiers.
Het concert op 30 mei begint om 
14.30 uur. Toegang € 1,− met na 
afl oop een deurcollecte.  

Jan van der Leek

Het Orgel
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Hoe ben je hier 
terechtgekomen?
Ik kom uit Schagen en mijn man 
Nico uit Burgerbrug. We zijn dus 
West-Westfriezen. Wij wilden een 
boerderij ‘opstarten’ en draaiende 
houden voor derden. In dit geval de 
boerderij van de familie Koopman, 
waar gemolken moest worden. Wij 
zijn dat met elkaar gaan doen om 
eens te kijken of dat beviel en of ik 
dat ook leuk zou vinden. 
Een aantal jaren hebben we dat met 
heel veel plezier gedaan. Daarna 
zijn we voor ons zelf begonnen. Het 
was een grote stap, koeien was heel 
lastig, de investering was te hoog. 
We zijn melkschapen gaan houden 
en dat doen we nog steeds. We ble-
ven in deze omgeving. Ook voor de 
kinderen was dat goed, we waren al 
zo vaak verhuisd. Hier konden we 
vriendschappen opbouwen.’ 

Was je betrokken bij een kerk?
Niet heel actief, maar wel betrok-
ken bij de kerk. Als je verhuist dan 
kom je ergens wonen en hoor je nog 
nergens bij. Maar hier werden we 
heel gemakkelijk opgenomen bin-
nen de kerk. Het maakte niet uit 
of je wel of niet katholiek was als 
je kwam helpen. Zo rol je daar in. 
Mijn man is katholiek. Twaalf jaar 
geleden kwamen wij hier wonen, 
toen hebben onze kinderen hun 
eerste communie gedaan en zijn ze 
gevormd. Zo raak je betrokken bij 
de werkgroepen omdat ze mensen 
nodig hebben, je gaat helpen. Zo’n 
gastouderproject is erg leuk om 
te doen. Met verschillende groe-
pen heb ik dat gedaan samen met 
mijn man, elke keer als er een van 
de kinderen gevormd werd. Leuke 

dingen doen met de jeugd, prach-
tig. Op zich maakt het mij niet 
zoveel uit naar welke kerk ik ga, of 
dat nou Nederlands Hervormd is of 
de Katholieke kerk. 

Hoe kwam je in het bestuur? 
Door het meehelpen in de werk-
groep Eerste Communie en Vorm-
sel kennen de mensen je. Op de 
Werenfridusschool hielp ik ook, als 
dat nodig was. Vanuit die betrok-
kenheid hebben ze mij gevraagd 
voor het bestuur. Dat kan toch niet, 
dacht ik, dat ze dat aan mij vragen. 
Maar het was geen probleem en ik 
heb het als heel bijzonder ervaren 
om in het bestuur te zitten. Om te 
zien hoe dat reilt en zeilt en wat er 
allemaal gebeurt. Ik vind het nog 
steeds een eer dat ze mij daarvoor 
hebben gevraagd.

Wat is de taak van een 
bestuurder met het taakveld 
catechese? 
Het is eigenlijk toezicht houden: 
draaien de werkgroepen ‘Eerste 

Communie’, ‘Vormsel’, ‘Kinderne-
vendienst’ en ‘JeePee’ goed? Heb-
ben ze genoeg mensen kunnen vin-
den? Lukt het allemaal? Je bezoekt 
af en toe een vergadering van een 
werkgroep. Als eens iets nodig is, 
steek je je handen uit de mouwen. 
Voor de rest: kijken hoe alles gaat, 
mensen bellen als dat nodig is, de 
notulen bijhouden. In het bestuur 
met zo’n taak zitten, is niet moei-
lijk als alles goed draait. Maar als er 
dingen veranderd moeten worden 
of een groep draait niet echt lekker, 
dan heb je er werk aan. Maar die 
werkgroepen lopen allemaal als een 
tierelier. Ze hebben mooie projec-
ten waar ze mee werken en ze zijn 
heel erg zelfstandig. Dat maakt het 
makkelijker voor een bestuurslid. 
Soms dacht ik wel eens: ‘Ik moet 
eens wat vaker heen.’ Maar dan 
gaat het thuis niet goed. 
Ik vind dat onze parochie heel veel 
positieve vrijwilligers heeft , mensen 
die zich inzetten die er voor gaan, 
die goeie ideeën hebben.

Soep met kikkererwten
Ik werk wel op een boerderij maar 
ik ben eigenlijk kok van beroep. 
Dus als er wat gebeuren moet op dat 
gebied, iets koken of zo, dan vind ik 
dat enig om te doen. Het is voor mij 
heel gemakkelijk, ik weet uit de los-
se hand wat ik ongeveer nodig heb. 
Dat is een oud mechanisme. 
De vastenmaaltijd, prachtig dat dit 
gebeurt in de parochie. We heb-
ben altijd wel een aantal groepen 
vrijwilligers die we iets aan wil-
len bieden, we hebben daarom die 

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Een parochiebestuurslid  mag twee maal vier jaar bestuurswerk 
doen, maar Irma Verduin moet helaas na vier jaar al afscheid  nemen. 
Ze is Nederlands Hervormd, hoe kwam ze in het parochiebestuur 
terecht en hoe heeft  ze deze periode ervaren? Vragen waar we als 
redactie een antwoord op hebben gekregen. Leest u maar mee.

Ik weet uit de losse hand wat ik ongeveer nodig heb



15

mensen uitgenodigd zodat ze infor-
meel met elkaar konden praten. De 
veertigdagentijd als tijd van bezin-
ning en een vastenmaaltijd sluiten 
daar goed op aan. Een stukje diep-
gang krijgen door informatie over 
de hongerdoeken, hoe gaan ze in 
andere landen met de dingen om. 
De Wereldwinkel was er bij en we 
hadden een echt sobere maaltijd. 
Wij zijn zo gewend om alles zo rijk 
te hebben hier in Nederland. 
Maar ik heb gehoord dat het niet 
sober genoeg was, ha ha. De soep 
was toch nogal gevuld met kik-
kererwten, ja. Het is natuurlijk nog 
heel luxe als je soep en brood hebt. 
Maar voor hier is het eigenlijk een 
karige maaltijd, terwijl als je dit 
in sommige landen zou neerzet-
ten, krijgen ze er nog buikpijn van. 
Maar toch, dat met elkaar overden-
ken, met elkaar praten, dat is het 
idee er achter. Mooie avonden vond 
ik het. Die hongerdoeken, als je de 
uitleg er niet bij hebt, dan zegt het 
je niks. Maar er zit een heel verhaal 
achter waarom dat zo gemaakt is. 
Er waren hele mooie hongerdoeken 
bij. Een hongerdoek kun je aan-
schaff en, uit een bepaald land of 
werelddeel, zoals in Zuid Amerika, 
waar ze gemaakt worden met lapjes 
stof of schilderingen. Die worden 
dan gekopieerd en op doeken afge-
drukt.

Parochie
Er gebeurt heel veel. Zo’n parochie 
is eigenlijk gewoon een bedrijf dat 
goed moet draaien en het bijzonde-
re van dat bedrijf is dat er heel veel 
vrijwilligers zijn die ook allemaal 
hun steentje bijdragen. Dat was een 
bijzondere ervaring voor mij. 
Natuurlijk kijk je er wel tegen-
aan, je weet wel dat er vrijwilligers 
zijn, maar ik heb nooit geweten 
dat er zoveel bij komt kijken met 
de gemeenschap en alle mensen 
er omheen. Ik denk ook dat we als 
parochie er best trots op mogen 
zijn, dat het hier zo goed draait, 
want dat is lang niet overal zo. Dat 
realiseren we ons niet, maar het is 
wel zo. Ik hoop dat we dat hier bin-
nen de gemeenschap een beetje vast 
kunnen houden. Dat het niet steeds 
minder wordt. Bijna alle vrouwen 

werken ook. Het wordt wel lastiger 
om dat allemaal weer een beetje in 
te vullen. 

Eigen bedrijf
Er gebeurt hier veel, er zijn heel veel 
dieren. We hebben een hele goede 
kaasmaker, Klaver kaas in Winkel 
maakt onze kaas. De handel doen 
we zelf. We hebben ook kaas in 
Amerika liggen. Die werd op een 
schapenkaaskeuring tweede, dat 
gaat dus best goed. Wij hebben wel 
het ongelofelijke geluk dat we vaste 
afnemers hebben. 
Het enige dat niet goed gaat is de 
handel in fokvee. De handel naar 
het buitenland staat nu al drie 
jaar stil vanwege allerlei verorde-
ningen. Dat is heel vervelend. Met 
dierziektes als blauwtong mocht 
je niet exporteren, nu zit je met de 
Q-koorts. Wij zijn wel Q-koorts-
vrij, maar wij hebben een vervoers-
verbod naar andere bedrijven. Ze 
mogen wel in het land lopen of naar 
de slacht. Maar ze mogen niet ver-
kocht worden aan een ander bedrijf 
of ander land. Ze zijn wel twee keer 
geënt en dus goed beschermd tegen 
Q-Koorts. Elke veertien dagen wor-
den we gecontroleerd op bacteriën 
in de melk. Als ze bepaalde waar-
des vinden moet je al je drachtige 
dieren ruimen. Dat is afschuwelijk. 
Het gevolg is dat je een levenslang 
fokverbod krijgt op je vee. Je mag 
nog een tijdje melken maar dan 
houdt het op. Herbevolken met dit 
ras is bijna niet te doen. Van het 

Nederlandse Melkschaap bestaan er 
maar 8.000 in Nederland en daar-
van lopen er hier al 1.100. Het is het 
hoogst productieve ras van de hele 
wereld. Het is een heel mooi dier, 
de Holsteiner onder de schapen, 
zeg maar. Daarom zijn ze ook heel 
geliefd in het buitenland. Ze kopen 
dan deze melkschapen en kruisen 
ze vaak in met hun plaatselijke ras, 
dan krijgen ze een hogere melkpro-
ductie. Een schaap geeft  gemiddeld 
twee liter per dag. Dat is niet veel, 
daar moet je heel veel voor doen. 

Natuurgebied
We melken ’s ochtends en ’s avonds 
van zes tot half elf. Zeshonderd 
dieren melken twee maal per dag, 
dat is veel hoor. Ik heb daar wel wat 
hulp bij, alleen red je dat niet. Een 
medewerkster begint om zes uur tot 
half een en als mijn man er niet is 
hebben we er nog iemand bij. In het 
weekend draaien we wel eens met 
z’n tweeën, maar dat is heel zwaar 
hoor. Als je klaar bent met melken 
moet je nog voeren, je hebt nog 
eens een dier dat niet fi t is, dan ben 
je pas om twaalf uur binnen. Voor 
het voer pachten we in de omge-
ving land, vaak achter de bollen 
aan of net daarvoor. Dat bemesten 
wij en maaien we keurig netjes zo’n 
vier keer en maken er grasbalen 
van. In het natuurgebied De Wee-
len hebben we 25 ha natuurgebied 
dat we onderhouden met schapen. 
Alle schapen die in de droogstand 
staan, gaan naar buiten. We hebben 

Als ze nog vrij klein zijn moet je ze dagelijks bijvoeren.
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een jaar rond lammetjes. Als ze nog 
vrij klein zijn moet je ze dagelijks 
bijvoeren maar als dat niet meer 
hoeft , lopen ze daar op het gras vrij 
rond. 

Doe-het-zelvers
We hebben stamboekvee, daarom 
zorgen we dat de juiste moeder bij 
de juiste lammeren blijft . Wij lopen 
er wel vaak rond. Maar ’s nachts 
 tussen twaalf en kwart voor zes ga 
ik in principe niet uit bed. Of er 
moet een schaap zijn dat niet goed 
is, dan ga ik na een uur nog eens 
kijken en zorg ik dat het goed komt. 
De  lammetjes doe je bij de moe-
der in een hokje met een emmer-
tje water en voer en een fl esje biest 
zodat het lammetje goed verzorgd 
is. Dat is heel belangrijk hoor. Dus 
je bent er vaak mee bezig. 
Deze schapen redden zichzelf met 
lammeren. Zelfs als ze voor het 
eerst onen, vallen ze eruit. Ze heb-
ben spitse snuitjes en slanke schou-
dertjes, ’t zijn net  geitjes. Ik moet 
er niet aan  denken, dat ik er altijd 
bij zou  moeten zijn. In die negen 
jaar dat hier al die schapen iedere 
elf maanden afl ammeren, heb ik 
twee keer voor een bevalling de 
dierenarts erbij gehaald. Ik kan het 
allemaal zelf, ook als het dwars ligt 
of achterste voren. Als je het maar 
vaak genoeg doet, word je daar heel 
handig in. Ik ben hier heel vaak 
alleen, dus ik regel dat allemaal zelf. 
Als een dier ziek is, kan ik het ook 
zelf helpen.

Kraamvisite
‘Zullen we een rondje over het 
bedrijf doen?’ vraagt Irma.
Natuurlijk wil ik dat. Ze snijdt nog 
even een stuk schapenkaas voor me 
af en dan betreden we haar wereld 
van het Nederlandse Melkschaap. 
Meteen als we binnenkomen in de 
schuur krijg ik een blatend wel-
komstconcert. Ze hadden meteen 
door dat ik nieuw was. Hier en daar 
aaiend lopen we verder langs al die 
schapen. Ineens zegt ze: 
‘Oh, kijk, daar is er weer een bezig,’ 
en ze stapt over het hek om de 
 nieuwe moeder een beetje bij te 
staan. Het eerste lammetje is er al 
en het tweede pakt ze er even af. 
Even voelen en: 
‘Ze is nu leeg.’ Ze legt het lammetje 
voor de moeder neer zodat moeder 
schaap haar kleintje kan afl ikken. 
De andere schapen in het grote 
hok, blijven op eerbiedige afstand 
zolang de moeder met de beval-
ling bezig is. Maar als alles achter 
de rug is, komen de buurvrouwen 
nieuwsgierig op kraamvisite om de 
kleintjes te bewonderen. Het zijn 
net mensen.
In het tweede deel van de schuur 
lopen de schapen in verschillende 
afdelingen gescheiden door hek-
werk. In een van die kooien loopt 
haar lievelingsschaap tussen de 
anderen in. 
‘Dit is zo’n lieverd,’ zegt Irma en 
ze aait even over haar koppie. ‘Ze 
loopt altijd gezellig achter me aan, 
ze is zo grappig. Ze was eigenlijk al 

in de afdeling voor de slacht gezet, 
maar ik heb haar er weer uitge-
haald, want ze mag niet weg hoor. 
Nico weet het nog niet, maar dit 
schaapje wil ik houden.’
Een geweldige boerin met hart voor 
haar dieren en het bedrijf, prachtig 
hoe ze daar rondloopt tussen haar 
dieren. 

Keuze
‘Ik moet kiezen,’ zegt ze nog, ‘maar 
ik vind het erg jammer dat de tijd 
me ontbreekt om het bestuurswerk 
in de parochie te blijven doen. Ik 
had graag de acht jaar vol gemaakt. 
’t Komt eigenlijk omdat mijn man 
heel veel weg is. Hij doet veel 
bestuurswerk dan komt het werk 
op de boerderij op mij neer.
Ik vond het eigenlijk meer een eer 
dat ik voor het parochiebestuur 
gevraagd werd,’ zei ze, ‘Ik heb er 
goed over nagedacht en had het 
toen ook razend druk met nog meer 
kinderen thuis. Ik besloot het toch 
te doen, omdat ik het ook wel een 
uitdaging vond en heb het als zeer 
positief ervaren. Moeilijk besluit 
om toch te stoppen, maar ik denk 
dat het toch beter voor mezelf is. 

De redactie dankt Irma harte-
lijk voor haar gastvrijheid en haar 
prachtige verhaal over kerk en werk. 
We wensen haar een goede toekomst 
voor haar gezin en bedrijf en veel 
plezier met haar schaapje.

Riet Kuin-Ooijevaar

Een geweldige boerin met hart voor haar dieren en het bedrijf, prachtig hoe ze daar rondloopt tussen haar dieren. 



17

Op 10 maart 2010 is in Huize  Lindendael 
in Hoorn overleden Rembertus Werenfri-
dus (Rem) Neefj es, op de leeft ijd van 86 
jaar.
Het was na het inleveren van levenskracht, 
al langere tijd, de laatste tijd met een toe-
nemende zorg. En zo kwam er stilte over 
zijn leven, een stilte voorgoed. Het was de 
ervaring van de dood en de verwerking 
daarvan, verbonden met herinneringen 
aan een lange en beminde levensweg.
Zijn leven stond vele jaren in het teken van 
bloemen, als teler o.a. van ranonkels en 
tulpen op Zwaagdijk. Rem was deskundig 
en gedreven in het tuindersvak. Hij haalde 
er alles uit, als kostwinner van zijn gezin, 
in de kracht van zijn levensjaren. Hij was 
een zorgzame vader die er voor zorgde dat 
het thuis, in het leven van alledag, voor 
zijn echtgenote en gezin, aan niets ontbrak. 
Toen hij met zijn bedrijf was gestopt, bleef 
hij met bloemen bezig, ook op de Raiff ei-
senlaan hier in Wervershoof, waarheen 
een verhuizing intussen had plaats gevon-
den. Vrij van arbeid kwam een andere 
invulling van de dagen, van de tijd, van 
zijn leven voor hem in beeld, alsof hij zelf 
mee veranderde. Er was nu meer tijd voor 
zijn gezin, voor kinderen en kleinkinde-
ren, om te genieten van een dagje uit, van 
bezoek, van de wonderen van de natuur op 
een nieuwe wijze (bloemen), het leven zelf 
aangenaam vinden in delen en geven, een 
welverdiende levensavond. Daarin is hij 
ook de kwetsbaarheid van het leven tegen-
gekomen. Want het overkwam hem dat 
hij moest inleveren aan levenskracht en 
aan geestkracht. Het was een hele gewen-
ning om afh ankelijk te worden van zorg 
en hulp. De tijd is gekomen dat het verder 
ging, dat er zorg nodig was, enkele dagen 
in de week, in het Nicolaas Verpleeghuis 
in Lutjebroek. In een latere en laatste fase 
werd het een blijvende opname in Huize 
Lindendael in Hoorn. Met dank voor veel 
goede verzorging kwam er stilte over zijn 
leven. 
Op maandag 15 maart hebben we in de 
Uitvaartliturgie in onze kerk afscheid 
genomen, met herinneringen, dankbaar-
heid en verbondenheid samen. Na de 
dienst was er de begrafenis op het kerkhof. 

Hij moge rusten in de aarde, in vrede en 
eeuwigheid.  

Op 14 maart 2010 is na een ernstige ziek-
te overleden Franciscus Maria (Frans) 
 Commandeur, op de leeft ijd van 59 jaar. 
Het was een ziekte die sluipend dichterbij 
kwam over langere tijd. Er was niet veel 
te doen aan een gunstige wending of aan 
herstel, zeker niet in een laatste fase. Stilte 
kwam er over een bemind leven. Tegelijk 
was er de stilte of het gesprek onderling 
van verwerking, herinneringen om hem 
levend te houden en volop te gedenken, om 
te bewaren en vast te houden wat waarde-
vol is geweest, met zijn leven verbonden. 
Een waaier van herinneringen, vooral ook 
hier in de gemeenschap, met hem verbon-
den.
In de Uitvaartliturgie was er het verhaal 
van de voetstappen in het zand van het 
strand, misschien wel een mijmering voor 
ons allemaal: het verhaal van je levens-
weg als mens, van je handel en wandel, 
met groei in geloof, zoekend en tastend, 
dat je mag zeggen en mag ervaren, dat je, 
hoe dan ook, je gedragen mag weten door 
Gods kracht: om overeind te blijven en 
het aan te kunnen, ook en juist in moei-
lijke momenten. En het Paasverhaal van 
de Emmaüsgangers, met een derde wan-
delaar die o zo belangrijk voor hen zou 
worden. Dit verhaal mag ons blijven uit-
nodigen om het te lezen en te overdenken, 
om ons zelf daarin te zien lopen, ófwel 
als die twee, ontdaan, teruggeslagen en 
veel te verwerken, ófwel als die metgezel, 
die mede-wandelaar, op zoek naar en met 
uitleg van de betekenis en de zin daarvan 
voor ons eigen leven, in de samenhang van 
moeilijke dagen, van verwerking, gemis, 
herinnering en afscheid.
In Avondwake en Uitvaart waren we met 
velen samen: levenspartner Marianne en 
de kinderen, familie en goede vrienden, 
collega’s en bekenden. We waren samen 
met herinneringen, verhalen, muziek en 
licht, met dankbaarheid en troost. Het 
heeft  kracht gegeven. In de kerk van zijn 
doopsel, als kind binnengedragen na zijn 
geboorte, was er nu het uitdragen van 
Frans naar zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof, dichtbij zijn broer Fridus, in een 
blijvende rust, in Gods hand neergelegd. 
Het was op 18 maart.

Op 14 maart 2010 is in het ziekenhuis in 
Hoorn overleden Frederik Petrus (Frits) 
Dekker, op de leeft ijd van 85 jaar. Enkele 
weken voorafgaand was een opname in 
het ziekenhuis noodzakelijk vanwege een 
hardnekkige longontsteking. Het ver-

zwakte hem zichtbaar. En toen een tweede 
keer er een aanval van longontsteking 
kwam, waren zijn krachten op. Er was echt 
zorg hoe het verder zou gaan. Goede dagen 
van bezoek, aandacht en contact zijn er 
geweest. Frits was er blij mee. Maar ook 
liet het zich aanzien, dat het zijn laatste 
levensdagen zouden zijn. In de avond van 
zondag 14 maart kwam er stilte voorgoed 
over zijn goede en werkzame leven, en de 
verwerking daarvan op dat moment.
Het was een verwerking die in de verdere 
dagen doorging en veel opriep aan herin-
nering, aan zijn vertrouwde aanwezigheid 
in de lange tijd van zijn leven. De familie 
Dekker is een begrip in ons dorp, in de 
positieve zin van het woord. Er zijn zo van 
die woorden die, achter elkaar genoemd, 
een verwijzing naar iemand zijn. Zo komt 
ook Frits in beeld (en in hem ook broer en 
zus).  Het zijn woorden als: de boerderij 
op Dorpsstraat 45, het voorhuis, de stal. 
De blauwe overall, de onafscheidelijke pet. 
Het pad naar de stal, de koeien op stal, de 
melkwagen op het erf (op vaste tijden), de 
claxon bij het wegrijden.  Het Zijdwerk, de 
trekker, het maaien, het hooien, het bin-
nenhalen. En als het regende: de groene 
regen-cape. Zijn liefde voor de dieren en 
eigen vakmanschap. Vertrouwd met de 
seizoenen. Eenvoud van leven, tevreden-
heid, vriendelijk in gesprek en contact.
Alle dagen van de week, in de voortgang 
van zijn leven, gevuld, zoals de aanvangs-
woorden op de circulaire het samenvatten: 
‘De natuur gaf hem vreugde en werk, daar-
door bleef hij sterk’.
Waar de levensavond met zich meebrengt, 
dat krachten minder worden, dat je niet 
alles meer kunt en wat meer afh ankelijk 
wordt, daar zien we hulp aanwezig komen. 
De gebroeders Jan en Peter Smit de laatste 
tijd, in de voortgang en verzorging van het 
bedrijf, een welkome hulp. En de buren 
Nico en Lia, al langere tijd, toegespitst de 
laatste tijd vooral op huishoudelijke zorg 
en aandacht, wat er allemaal te doen is, in 
en om het huis heen. Dat als een welkome 
ondersteuning, met grote waardering.
In de Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren we in de kerk, met herinneringen en 
in  verbondenheid samen. Met dankbare 
woorden hebben we afscheid genomen en 
hem, Frits, op 19 maart gebracht naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof.

Op 24 maart 2010 is onverwacht overleden 
Franciscus Teunis (Frank) Oosten. Hij 
bereikte de leeft ijd van 62 jaar.
In Amsterdam geboren kwam hij uit een 
gezin met acht kinderen. Amsterdam, de 
jaren van zijn jeugd en zijn jonge jaren. 
Een bromfi etsongeluk tijdens vakantie-
dagen, onderweg naar Limburg, gaf een 

FAMILIEBERICHTEN
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ernstige beenbreuk. Frank was toen 23 
jaar. Een langdurig ziekenhuisverblijf 
volgde, met behandelingen en verpleging. 
Uiteindelijk kon het been niet behou-
den blijven en volgde er een amputatie. 
Het gaf een hele verwerking en verande-
ring. In het jaar 1975 verhuisde het gezin 
naar Wervershoof, een nieuwe omgeving. 
Hier leerde hij Anja de Haan kennen. Op 
29-jarige leeft ijd trouwde hij met haar. Tot 
hun vreugde werden er in hun jonge leven 
twee kinderen geboren, Rob en Saskia. 
Zijn werk was bij Bruynzeel in Zaandam, 
naar het zin. Vanwege rugklachten kwam 
er in 1984 een eind aan zijn arbeid.
Frank was daarna veel thuis. Het gaf een 
andere invulling aan zijn dagen en aan 
zijn leven. Hij was ondernemend genoeg, 
kwam o.a. als vrijwilliger bij de handbal 
en hij ging vrijwilligerswerk doen in de 
Schoof, een welkome plek voor contacten. 
Hij haalde het diploma ‘sociale hygiène’. 
Zo kon hij zich in het vrijwilligerswerk 
nog weer meer verdienstelijk maken. In 
zijn verdere jaren kreeg Frank toch weer 
problemen met zijn gezondheid. Het gaf 
beperkingen in zijn doen en laten. Soms 
was een terugslag hevig en viel het allemaal 
niet mee. Een voorbeeld: met zijn been-
prothese ging het niet goed. Een rolstoel 
werd onvermijdelijk. Zwakker geworden 
in gezondheid en in mogelijkheden moest 
hij het vrijwilligerswerk op een gegeven 
dag opzeggen.  Meer en meer aan huis 
gebonden, deed Frank veel huishou delijk 
werk. Erop uitgaan met een scootmobiel 
was gelukkig mogelijk. Het was een wel-
kome afl eiding, ritjes in de buurt en con-
tacten die er weer waren. Zijn aanmelding 
in het afgelopen jaar bij de WMO-Raad in 
de Gemeente hier, gaf hem voldoening met 
weer nieuwe contacten. En opnieuw ging 
zijn gezondheid achteruit, lichamelijk en 
ook geestelijk. Het vermoeide hem zeer. 
Hij kon thuis nog kleine dingen doen en 
dat deed hij met liefde, voor zijn echtge-
note en voor zijn gezin. Na de lange win-
tertijd verlangde hij naar de lente, naar 
het voorjaar. Onverwacht kwam er stilte 
over zijn leven, het was in de vroege och-
tend van woensdag 24 maart. Het was een 
verdrietig moment. In de verdere dagen 
was er de voorbereiding op de afscheids-
viering in de kerk, met herinneringen en 
troost voor elkaar. De begrafenis was op 
het kerkhof, op 29 maart. 

Op 11 april 2010 is onverwacht overleden 
Simon Kuip, thuis op de Schenkeldijk, in 
een van de Aanleunwoningen. Hij bereikte 
de hoge leeft ijd van 89 jaar.
Bijna alle herinneringen gaan naar Zwaag-
dijk, met een hechte verbondenheid met 
het dorp, met de gemeenschap en met de 
St.Jozefparochie.  Simon was een zorgza-
me echtgenoot voor zijn vrouw Tine, een 
beminde vader voor zijn kinderen, een lie-
ve opa en overopa voor zijn kleinkinderen 

en achterkleinkinderen. Hij was een man 
van de aarde, van de Zwaagdijker grond, 
met zelf een solide ondergrond. Zijn gede-
gen en solide geloof stond als een huis. Zijn 
geloof was gericht naar de praktijk van het 
leven, de praktijk van dóen. 
Mooi van toepassing was in de Uitvaart-
liturgie de lezing over het huis op de 
rots, bij de evangelist Matteüs, afsluiting 
van de Bergrede. Dat huis, op rotsgrond 
gebouwd, bleef staan, stortte niet in bij 
storm en tegenslag. Simon zelf was dat 
huis, zijn levenshuis op stevige rots, op een 
goed fundament gebouwd, recht overeind. 
Hij zelf als een stevig middelpunt binnen 
zijn gezin, met zorgzame aandacht en 
steun voor zijn echtgenote, om letterlijk 
te ondersteunen en behulpzaam te zijn bij 
rollator of rolstoel. ‘Altijd op tijd’ werd er 
gelezen in de Afscheidsviering, als herken-
baar en als een typering. Altijd op tijd op 
zijn werk, op tijd naar huis, op tijd weer 
thuis, op tijd zoals was afgesproken. Een 
vaste lijn in zijn leven. Simon was graag 
tussen de mensen, fi etsend naar zijn volks-
tuintje.  Hij was met regelmaat bij voetbal-
lend ‘Zwaagdijk’, en ook daar graag tussen 
de mensen. Hij hield van de gezelligheid 
van contact. De verhuizing naar Wer-
vershoof, enkele jaren geleden, vanuit de 
vertrouwde omgeving van zijn Zwaagdijk 
was een hele verandering. Maar het was 
verstandig, gericht naar een wat gemakke-
lijker wonen, gelijkvloers, en naar verzor-
ging dichtbij, voorzover nodig.
Onverwacht was er die stilte, voorgoed. 
Voorafgaand was er het volle leven, zo her-
kenbaar beschreven als aanvangswoord 
op de circulaire: ‘De violen in de bak, de 
poters stonden klaar. Zwaagdijk nog gelijk 
zien spelen, toen was plots het einde daar’.
De afscheidsvieringen waren in de paro-
chiekerk te Zwaagdijk-Oost, met dankba-
re woorden en mooie herinneringen. Op 
15 april was de begrafenis op het kerkhof 
aldaar.  

Op 17 april 2010 is in het Nicolaas Ver-
pleeghuis in Lutjebroek overleden Elisa-
beth (Bets) Kaag-Neefj es.  Zij stierf op de 
leeft ijd van 81 jaar.
Bets is geboren in het jaar 1928 in Zwaag-
dijk-Oost binnen een groot gezin. Haar 
ouders waren Jan Neefj es en Marie Mees-
ter. Ze was als kind een heerlijke basseroet 
en speelde het liefst met jongens uit de 
buurt: voetballen, slootje springen, ze 
durfde alles. Bets ging na de lagere school 
naar de huishoud- en naaischool in Hoog-
karspel. Via een advertentie kwam zij in 
Hoorn terecht als huishoudelijke hulp in 
een gezin, het was bij de fa.Schouten-Roe-
lofsen. Het was naar het zin. Het zijn heel 
wat jaren geworden.
Toen kwam de liefde in haar leven. Ru 
veroverde haar hart, en dat zou altijd zo 
blijven. Op een gegeven moment kwam er 
een trouwdatum in het zicht. Het was in 

het jaar 1956. Er kwam ook een keuze voor 
een huis, aan de Dorpsstraat hier in Wer-
vershoof. Ru in het tuindersvak en Bets 
als een zorgzame en goede echtgenote, 
behulpzaam waar nodig. 
Bets kon een goede invulling aan de dagen 
geven met goede contacten, in het ver-
enigingsleven, met gastvrijheid thuis en 
bezoek binnen familiekring. In de verdere 
jaren werd gedacht aan kleiner wonen. 
Zo’n 15 jaar geleden werd de keus gedaan: 
een benedenwoning op de Olympiaweg, tot 
de dag van vandaag, ruimte voldoende.
De laatste jaren heeft  zij in moeten leve-
ren aan levenskracht en geestkracht. Dat 
werd meer en meer een probleem. De 
dagopvang, enkele dagen in de week, in 
het Nicolaas Verpleeghuis, gaf rust en een 
goede invulling. In een verdere fase, ruim 
3 jaar geleden, werd het raadzaam om 
te besluiten tot een defi nitieve opname, 
alweer een stap verder, maar wel met de 
ervaring van goede verzorging, met vele 
anderen samen, en trouw bezoek, elke dag 
weer, door haar echtgenoot Ru, en ook 
door anderen om haar heen.
Onverwacht ging het kort geleden niet 
goed, een ernstige verzwakking met geen 
mooie vooruitzichten. Zo kwam er een 
defi nitieve stilte over haar leven, met de 
verwerking van haar heengaan.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met dank om 
haar goede leven, zoals ze altijd welkom 
is geweest binnen eigen familiekring. De 
crematie was in Hoorn op 22 april.   

Op zondag 18 april 2010 is na een ernstige 
ziekte overleden Tineke Bergen-Tamis.  
Zij was nog maar 59 jaar. Kort en heft ig 
is haar ziekbed geweest, ernstig waren de 
eerste en de verdere berichten in het zie-
kenhuis, moeilijk was de opgave om hier-
mee om te gaan, voor haar zelf en voor 
haar dierbaren om haar heen: echtgenoot 
Arie, de kinderen, moeder, zussen, broer, 
zwagers, schoonzussen, verdere familie, 
allen met haar en elkaar verbonden.
Periodes in het ziekenhuis werden afge-
wisseld met weer naar huis mogen gaan, 
om thuis weer wat bij te komen en te 
verwerken, kostbare momenten. De laat-
ste keer thuis kwam er onverwacht, snel, 
stilte over haar leven. Om haar heen was 
er ook stilte en verbondenheid en troost en 
bewondering naar haar toe. Dat allemaal 
in zo’n korte tijd. Dat allemaal gevuld 
met herinneringen aan de jaren van haar 
leven: haar jeugd, haar jonge jaren, het 
gezin thuis in Amsterdam.  Een verhui-
zing naar deze omgeving, naar Andijk. 
Haar eigen gezin, haar eigen thuis hier op 
Wervershoof.  Mooie jaren zijn er geweest, 
het geluk mogen meemaken van geboorte, 
van huwelijk, van kroonjaren, van bijzon-
dere momenten, bruiloft , verjaardag. Daar 
hoort ook het vertrouwde leven van alledag 
bij, goed geworteld als Tineke was in de 
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gemeenschap van Wervershoof, met goede 
contacten en eigen bezigheden, waar zij 
van hield. Zij kwam bij vele gezinnen over 
de vloer. Regelmatig bood zij zich als een 
goede en welkome hulp aan. Ze heeft  heel 
wat werkhuisjes gehad. De beginwoorden 
van de circulaire zijn daarbij herkenning: 
‘Je leven was krachtig en doorzettend je 
geest. Steeds werkzaam en vol ijver, een 
strijdster ben je geweest’.  Zo krachtig en 
dapper is zij ook omgegaan met haar eigen 
situatie, haar ziek zijn, het in moeten leve-
ren, los moeten laten, daarin troost kun-
nen geven en troost mogen ontvangen, tot 
het laatst toe nog plannen hebben en hoop 
houden. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie waren 
we met velen samen in de parochiekerk van 
Andijk, met vele herinneringen, muziek en 
gebeden. Op 23 april hebben we haar na de 
Uitvaartliturgie gebracht naar haar laatste 
rustplaats, op de Westerbegraafplaats te 
Andijk-West. Zij moge rusten in vrede.

Op 29 april 2010 is in haar slaap over-
leden Johanna Anna Koomen-Neuvel.  
Het was op haar leeft ijd van 88 jaar. Een 
verjaardag-feestavond was eraan vooraf-
gegaan, schoonzoon Th eo, 60 jaar gewor-
den, zij zelf liever thuisgebleven in eigen, 
rustige omgeving, met haar goede wensen 
voor een mooie avond.  De volgende dag 
de werkelijkheid van een stilte voorgoed, 
haar leven voltooid in rust en vrede. De 
ervaring heel dichtbij bij elkaar van: leven 
en dood, feest en verdriet, voldoening en 
verwerking.
Moeder Jo was de oudste uit een gezin van 
9 kinderen, in het jaar 1921 op de Kager-
bos geboren. Het was de gewoonste zaak 
van de wereld om huishoudelijk werk te 
gaan doen.
In 1950 was haar huwelijk met Cor Koo-
men. Helaas te vroeg kwam zijn overlijden 
op 49 jarige leeft ijd, in de bloei en kracht 
van zijn leven. Moeder stond er alleen voor 
in een opgroeiend gezin met 6 kinderen.  
Zij was een sterke vrouw. Zij ging niet 

bij de pakken neerzitten, al waren het in 
het begin moeilijke jaren. Het bedrijf van 
vader werd door 2 van de kinderen over-
genomen. Het leven ging verder. Al gauw 
kwamen er schoonzoons en schoondoch-
ters. Het bracht gezelligheid.
Moeder was een volksmens. Ze legde 
gemakkelijk contact. Ze had een posi-
tieve instelling van leven, van denken 
en doen. Ze was trots op haar gezin. Ze 
vond het mooi dat haar gezin steeds gro-
ter werd door huwelijk en door de komst 
van kleinkinderen. Zij was er van harte 
mee verbonden, met ieder van hen, zonder 
onderscheid te maken. Omgekeerd was er 
diezelfde band. Aan de naam oma werd de 
naam omi toegevoegd. De eerste achter-
kleinkinderen dienden zich aandien. Omi 
vond het prachtig.
In de woning op de Burg.Raatlaan heeft  zij 
26 jaar gewoond, met alle tevredenheid. 
Ze had hele goede buren. Haar hart werd 
zwakker, haar gezondheid maande haar 
tot rust. Het gaf reden om te gaan denken 
aan een van de Aanleunwoningen. Ze had 
wel even tijd nodig om aan het idee van 
een verhuizing te wennen. Op een gege-
ven moment was er die dag. Veel van haar 
vroegere huis ging mee. Dat gaf al gauw 
goede gewenning. Ze zag de voordelen: een 
gemakkelijke woning, naar eigen zin inge-
richt, en Huize St. Jozef dichtbij. Tekort 
is de tijd geweest van haar mooie wonen. 
Onverwacht kwam haar levenseinde. Het 
heeft  haar zelf welzeker ook verrast. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we haar bedankt en alle eer willen 
geven. Het was in verbondenheid samen. 
Na de Uitvaartliturgie was de begrafenis 
op het kerkhof, op 4 mei. Zij moge rusten 
in vrede.

Op 30 april 2010 is in de vroege ochtend 
overleden Catharina Deen-Swart, op de 
leeft ijd van 94 jaar. Voorafgaand was er 
zorg om haar gezondheid. Met verwerking 
van haar heengaan kwam er de voltooiing 
van een lange levensweg die zij gegaan is.

Op 3 augustus 1915 geboren verloor zij op 
11 jarige leeft ijd haar moeder. Het maak-
te veel indruk op haar en het hele gezin. 
Ondanks dat verdriet heeft  zij een mooie 
jeugd gehad, mede door haar vader, broers 
en zussen. De drukte en de gezelligheid 
van de bakkerij waren daarbij welkom. 
Er was altijd wel wat te beleven en te ver-
tellen. Zij huwde op 13 februari 1945 met 
Jacob Deen. Al haar levensjaren is zij er 
heel gelukkig mee geweest, met het gezin 
dat er kwam, 6 kinderen. De laatste, zoon-
tje Jos, heeft  helaas maar één dag geleefd.
Zij hield van gezelligheid en ze was heel 
gastvrij. Dat was eigen aan de beide fami-
lies Deen en Swart. Veel familie kwam 
over de vloer, altijd welkom, ook voor 
logeerdagen. Dat was in het ouderlijk huis 
aan de Dorpsstraat, later in de Kogge-
straat. Ze had een sterke wil. Ze was trots 
op haar kinderen, en ze mocht het ook zijn 
in de verdere jaren op haar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen die er kwamen. Zij 
was er voor hen met belangstelling voor 
hun leven en voor de ontwikkeling van 
hun levens jaren. Ze hield van muziek en 
nam regelmatig zelf plaats achter de piano. 
Door vermindering van gezichtsvermo-
gen werd dat laatste moeilijker en moest 
zij het piano spelen, jammer genoeg, opge-
ven. Door gezondheidsproblemen heen 
probeerde ze altijd de zonnige kant van 
het leven te zien en te laten zien. De laat-
ste jaren van haar leven was zij in Huize 
St.Jozef. Zij heeft  het er mooi gehad, dank-
baar voor goede verzorging en voor de 
invulling van de dagen. Ze was een heel 
tevreden medebewoner. De blijheid van 
haar natuur deed andere mensen goed, 
temidden van activiteiten waar zij graag 
aan deelnam. Herinnering mag er zijn en 
mag er blijven aan een blije moeder, oma 
en overoma.
In Avondwake en Uitvaartliturgie waren 
we met velen samen, met dankbare woor-
den in die richting, met dierbare, goede 
herinneringen. Na de Uitvaartliturgie was 
de begrafenis in het familiegraf bij haar 
man, in alle rust en vrede. Dat was op 
4 mei.

Eline Catharina,
dochter van Arjan en Susan 
Konijn-Tjoelker (Dorpsstraat 250)

Kees Cornelis Jacobus,
zoon van Meindert-Jan en Maaike 
Botman-Sneeboer (Liederik 9)

Sara Elize Janna,
dochter van Arnoud en Jolanda 
Hemkes-Schouten (Het Eiland 24)

Hartelijke gelukwensen 
aan de ouders, met hun kind op 
weg naar een gelukkige levensweg, 
een blije jeugd, gezondheid 
en een blijvende verwondering.

50 jaar:
Piet Koomen en 
Marth Koomen-Mol.

Een hartelijk profi ciat, een 
momentopname om bij stil te staan, 
herinnering aan een mooie dag 
samen, met gezin, familie 
en goede vrienden. 
Gezondheid en veel goeds 
voor de verdere jaren. 

GEDOOPT

Huwelijksjubileum
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Soms hoor je opeens rare 
tikjes in de klas, sommige snel, 
andere langzaam: ... .- -. .- ....
.. ... ... - --- --
En van de andere kant van de 
klas komt dan antwoord:
.--. .- .-.. .- --- --- -.-
Heel snel gaat het, en niemand 
weet wat het betekent. 
Eigenlijk weet iedereen wat het 
betekent: ... - --- .--. -. ..-
er is een nieuwe geheime club.
Wanneer het even later hele-
maal stil is in de klas, klinken er 
weer tikjes:
De meester tikt met zijn krijtje 
op het bord. Is hij ook lid van 
de club?
Saskia zit met een rood hoofd 
achter in de klas. Hier had ze 
niet op gerekend.
De meester kan het ook!
Hebben ze daar zo lang voor 
geoefend?! Weg geheime club!
Aan het eind van de dag heeft 
de klas sociale vaardigheden,
en de meester heeft er al de 
hele dag geheimzinnig over 
gedaan ‘Ik ga jullie een geheim 
vertellen. Nee, niet èèn, maar 
wel tien!’ En hij begint te vertel-
len over codes en geheim-
schriften.
Hoe de farao’s van Egypte hun 
geheime berichten op het kaal-
geschoren hoofd van een slaaf 
lieten tatoeëren, en hem dan, 
wanneer het haar weer was 
aangegroeid, op weg stuurden 
naar degene voor wie de bood-
schap bedoeld was.
Hij vertelt over morsecodes, 
codeschijven en omkeercodes. 
Hij vertelt over een mevrouw 

die alleen maar achterstevoren 
praatte toen ze in de oorlog 
gevangen was genomen.
Ze had geen paspoort bij zich, 
en haar bewakers wisten niet of 
ze uit een bevriend land of uit 
een vijandig land kwam.
Daarom durfden ze haar niets 

te doen en bleef ze in leven.
De meester vertelt over alle 
geheimen die hij kent, en hij 
belooft de kinderen dat hij hun 
die allemaal zal leren, te begin-
nen met achterstevoren praten.
Hannah kreunt en Saskia’s 
ogen glimmen opeens.
Weer een geheime club weg!
En er komt geen nieuwe, want 
daar is niets aan als iedereen je 
geheim kent.

De club van Saskia
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