
BUURTEN VOOR 
VREDE

door: Myriam Braakhuis

Buurten voor Vrede is het 
motto van de Vredesweek 

2010. Gewoon over de heg 
heen, op het plein, bij de 
school, in de winkel, het 

wijkcentrum of de kerk. Met 
elkaar praten over hoe we ons 

thuis kunnen voelen in onze 
buurt, samen! Wie goed om 
zich heen kijkt, ziet al talloze 
voorbeelden van mensen die 

dat doen: buurten voor vrede. 
Samen maken ze van hun buurt 

een buurt voor vrede. Recent 
onderzoek wijst uit dat mensen 

zich weer veiliger voelen in 
de eigen leefomgeving. In 

bijna alle steden in Nederland 
zijn de meeste buurten, ook 

de zeer problematische 
buurten, leefbaarder en 

veiliger geworden. Zeker 
is dat ook het gevolg van 
de vele kleine en grotere 

initiatieven die we vrijwel overal 
tegenkomen. Buurtbewoners 

zijn weer burger van hun buurt 
geworden.

 
Kijk op www.vredesweek.nl
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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

We zijn er weer klaar voor om dit eerste nummer van 
het nieuwe seizoen aan te bieden. 
Als eerste willen wij u melden dat een nieuw redactielid 
onze gelederen komt versterken. Anneke Neefjes-Kuip 
ziet het als een nieuwe uitdaging en wij zijn heel blij 
met haar. Bij een eerste kennismaking verbaasde ze 
zich, dat er zoveel werk verzet moet worden door meer-
dere mensen om uiteindelijk het blad  bij u in de bus te 
laten vallen. 
Nieuw seizoen betekent dat alle werkgroepen de draad 
weer hebben opgepakt zoals o.a. blijkt uit de werkgroep 
Eerste Communie, Vormen en Kindernevendienst.
Ook wordt onze aandacht gevraagd voor de Wereld-
missiemaand en de Vredesweek.
Let ook op het Dames- en Herenkoor dat een concert 
gaat geven in de kerk op 17 oktober. Van harte aanbe-
volen. En wandel mee met de 40 MM in ons gesprek 
met een heel jonge wandelaarster.
Wij wensen u veel leesplezier.
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18-19 september: 
vREDESzONDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
met Dameskoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Fanfarecorps St. Caecilia en 
liederen. Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). Groep Wervershoof.

25-26 september: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Kinder/Jeugdkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

2-3 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
koper quintet en liederen (R). 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.

9-10 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (A.O.W.-Jongerenkoor). 
Pastor C.Koning.

zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

16-17 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.
Er is zaterdagavond een 
Kindernevendienst.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Wervershoof.
zondag 14.30 uur: 
Concert Gemengd koor in de kerk.

23-24 oktober: 
WERELDMISSIEDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). Groep Andijk.
In dit weekend is de Wereldwinkel 
aanwezig.

30-31 oktober: 
ALLERhEILIGEN

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

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!

Opmerking: als achter ‘liederen’ een 
R staat, dan betekent dit: onder-
steuning door leden van het vroe-
gere Regiokoor.

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGISCh ROOSTER 
18 september tot en met 31 oktober 2010

OKTOBERLOF

In de oktober-
maand is er op 
zondagavond 
het oktoberlof. 
Vanuit voor-
gaande jaren 
kennen we dit 
samenkomen 
in de kerk. 
We bidden de 
tientjes van de 
rozenkrans, 
afgewisseld 
met gebeds-
intenties. Er is 

reden genoeg om te bidden voor 
de noden in de wereld en voor 
eigen intenties. Er is koorzang en 
samenzang. 
Het Mariabeeld krijgt naast het al-
taar een eigen plaats met versiering 
en kaarsen. Er is tijdens de viering 
Uitstelling van het Eucharistisch 
Brood in de monstrans en op het 
eind is er de zegen. 
De aanvangstijd is steeds zondag-
avond om 19.00 uur. Van harte 
welkom in de vooravond, een rust-
moment voor ons zelf, op weg naar 
een nieuwe week. 
Wat rust en bezinning in ons zelf 
als extra kracht is altijd welkom. 

Een afsluitende opmerking:

Mocht er in deze maand op 
 zondagavond een Avondwake zijn, 
dan vervalt die avond het Lof. 
In de vieringen van dat weekend 
wordt dat meegedeeld. 
Het zal een uitzondering zijn. 
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Vanuit de vorige parochies Half-
weg/Zwanenburg en Vijfhuizen 
is het zo gegaan, dat ik naar hier, 
vanaf het begin, de beide parochie-
bladen kreeg en nog altijd krijg toe-
gestuurd. Het gebeurt met trouwe 
regelmaat, intussen heel wat jaren.
Het is daarin herinnering aan vroe-
ger en herkenning van nog vele na-
men, groepen en activiteiten. Er is 
nieuws te lezen over veranderingen 
en nieuwe plannen. Ik prijs de zorg 
en de inzet van de redacties in bei-
de parochies, met vrijwilligers er-
omheen, die er het beste steeds van 
willen maken. Beide bladen voor-
zien in een behoefte als informatie-
blad en als communicatie binnen 
de gemeenschap. Bij de bezorging 
in de brievenbus of op de deur-
mat, zo stel ik me voor, wordt het 
blad ter hand genomen. Het is uit 
nieuwsgierigheid of betrokkenheid, 
als deel van een gemeenschap.
Wat voor deze twee genoemde ker-
ken (parochies) geldt, dat geldt ook 
voor vele andere kerken. Vele kerken 
hebben achterin een informatie tafel, 
daarop o.a. een eigen parochieblad. 
Bij toevallige aanwezigheid of be-
zoek is het voor mij altijd wel uit-
nodigend om een exemplaar mee 
te nemen, als een goede wegwijzer 
naar die kerk en gemeenschap. 

De sprong naar óns parochieblad 
‘Nu en Straks’ ligt voor de hand.
Voor de redactie en de medewerkers 
eromheen mag er dezelfde waarde-
ring zijn voor inzet en tijd, gericht 
naar de vormgeving en de inhoud, 
en dat al vele jaren. Dit openings-
nummer van een nieuw seizoen is 

de aanvang van de 33e jaargang. 
Ook bij ‘Nu en Straks’ gaat het om 
informatie en communicatie, om 
verbondenheid samen, om stem te 
geven binnen de gemeenschap. Het 
zijn woorden om te lezen en te over-
denken, woorden die oproepen en 
uitnodigen. En dan de website! Van 
harte genoemd dat in steeds meer 
kerken, ook in de onze, de website 
als een nieuw communicatiemid-
del erbij is gekomen. Het bereik is 
daardoor nog veel groter geworden. 
Het is niet meer weg te denken uit 
de tijd van nu, een interessante aan-
vulling. Dank aan Ton de Hoogt als 
motor daarvan.

Een kleurrijk geheel van parochie-
bladen, met variatie en verscheiden-
heid, met een eigen naam en invul-
ling, we mogen daarbij denken aan 
het eigene, aan de zichtbaarheid en 
het belang van de pláátselijke kerk. 
De inzet mag er zijn om dat als een 
groot goed overeind te houden en 
steeds opnieuw gestalte te  geven. 
Het speelt in kleine en grotere 
 gemeenschappen. Er is in de loop 
van de tijd samenwerking op gang 
gekomen als buurtparochies, in re-
gioverband. Ook dat is een goede 
zaak. Elkaar daarin een steun zijn, 
het nodige voor elkaar kunnen be-
tekenen. Die samenwerking mag 
ten goede komen aan de pláátse-
lijke kerk, aan de eigen vertrouwde 
gemeenschap. Niet bedoeld als een 
gesloten geheel, afgeschermd, maar 
met openheid en gastvrijheid naar 
buiten gericht. Er is veel gaande tus-
sen bisdom en basis, de  parochies. 
Er is uitdaging en kracht genoeg 

om elkaar daarin een steun te zijn, 
allemaal voor de goede Zaak.

Bij de aanvang van het nieuwe sei-
zoen gaan we op weg. Er is nog her-
innering aan aparte kermisdagen 
halverwege augustus: botsautovie-
ring, ijsblok, water, schoen, Zuid 
Afrika, werkgroep Auxilia/Brasili-
ja! Het was heel bijzonder en aan-
genaam. 
Kort achter ons liggend, begin sep-
tember: 25 jaar Jongerenpastoraat, 
een dankjubileum, een proficiat! 
Ook dat was en is een bijzondere 
mijlpaal. Er zijn andere dagen en 
bijzonderheden die onze aandacht 
vragen. Dank daarbij voor inzet en 
toewijding van vele vrijwilligers op 
verschillend terrein. Laten we op 
weg gaan, met voor ogen dat we er 
een boeiend jaar van kunnen ma-
ken. Van harte bent u welkom met 
goede zin, eigen inbreng, betrok-
kenheid. Laten we er vertrouwen 
in hebben. Pláátselijke kerk én de 
kracht van samenwerking binnen 
regioverband. Laten we erin blijven 
geloven, zichtbaar. Een hartelijke 
groet,
 
Pastor J. Suidgeest 

IETS EIGENS…..

Vrede is: de waarde zien
van eigenheid in mensen.
Met onze zwakke en sterke kant,
dromen, angsten, wensen.

Vrede is: respect hebben voor elkaar,
ook al verschilt men van leven.
Zodat we de aard van iedereen
een plek kunnen gaan geven.

Vrede is: het loslaten van macht,
en van materile zaken,
waardoor we dingen zien,
die onze harten raken.

Vrede is: geven en nemen
en delen met elkaar,
voedsel, water en bezit.
Dat is toch niet zo zwaar.

Vrede is: de rust bewaren,
waar onvrede ontstaat,
open staan voor het verhaal
van mensen in de straat.

Vrede is: bewustwording,
beseffen: geweld leidt tot verdriet.
Een betere wereld bereiken we pas,
wanneer iedereen dit ziet.

Arda Koomen-Kuip

VREDE
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NIEuWS EN ACTIvITEITEN

In ons blad ‘Nu en Straks’ is 
‘Nieuws van het Parochiebestuur’ 
een vast onderdeel. Daarmee willen 
we voldoen aan een stuk informatie 
binnen onze gemeenschap. Binnen 
het bestuur komen de grote lijnen 
van het parochieleven, elke maand 
opnieuw, samen. Het gaat om de 
verschillende pastorale taakvel-
den die er zijn en om verschillende 
 materiële zaken, zoals onderhoud, 
financiën, werk in en rond de kerk. 
Het bestuur bestaat uit negen per-
sonen, aangevuld met een notulist. 
In de volgende uitgave van ‘Nu en 
Straks’ nemen we de draad weer op, 
met een kort verslag of de belang-

rijkste punten uit de maandelijkse 
vergaderingen. Een enkel punt wil-
len we hier noemen, opgenomen in 
dit openingsnummer.
In de laatste vergadering van het 
afgelopen seizoen, en in een apart 
ongedwongen samenzijn daarna, 
hebben we afscheid genomen van 
Agatha Dudink-Manshanden, na 
een periode van acht jaar. Dat was 
op haar taakveld ‘Kerk en Samen-
leving’, met dank om haar inzet en 
betrokkenheid. In de opvolging op 
dit taakveld begroeten we aan het 
begin van dit nieuwe seizoen Joan-
na Neefjes-Fletcher, met dank voor 
haar toezegging. 
We hebben ook afscheid genomen 
van Irma Verduin-Elkerbout, na 
een periode van vier jaar, en wel op 
het taakveld ‘Catechese’. Zij was er 
volop mee bezig. Nog een periode 
van vier jaar zou teveel zijn vanwege 
drukte thuis en werk, een afweging 
met alle begrip. In de opvolging op 
dit taakveld begroeten we Karin 
Bakker-van Engen, met dank ook 
voor haar ja-zeggen. 
Er was nog een afscheid en wel van 
Daniëlle Deen-Schoorl, negen jaar 
aanwezig als notuliste binnen de 

vergaderingen, helder en accuraat 
op haar post. Een goed verslag is 
altijd waardevol in de voortgang 
van de vergaderingen. Haar plaats 
wordt overgenomen door Aline de 
Haan-Ruiter. Ze heeft ervaring op 
dit gebied, een nieuwe uitdaging, 
van harte welkom.
In alle situaties binnen het bestuur 
gaat het met het rooster van aan- en 
aftreden in eerste instantie om een 
periode van vier jaar, met daarna 
de mogelijkheid van verlenging, 
nog eens vier jaar. 
Er zijn nog vele andere werkgroe-
pen, besturen, medewerkers enz. 
met gaande en komende mensen. 
Ook voor hen is er de start van een 
nieuw seizoen, met een terugblik 
naar een voorbij jaar en goede plan-
nen voor het komende jaar. 
Dank is op zijn plaats voor alle 
 inzet, tijd, samenwerking en acti-
viteiten. Datzelfde van harte toe-
gewenst nu we met elkaar de draad 
weer oppakken. 
Deze ‘Nu en Straks’ laat het een en 
ander zien als  openingsnummer 
vanaf deze maand september.  

Dat was het voor deze keer. 

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR

Aan het begin van het vorig jaar 
heeft Pastor Maria Voss afscheid 
genomen van actief pastoraat in de 
 parochies Andijk en Onderdijk, en 
in Wervershoof en de regio. Het was 
in de kerk en het buurthuis Sarto in 
Andijk, een hartelijk, welgemeend 
gebeuren. Het was noodgedwongen 
door een ooghandicap, spijtig maar 
waar. We denken terug aan een 
zeer waardevolle invulling van haar  
leven en haar werk, als pastor in ons 
midden bezig, met hart en ziel.
Zij heeft toen al aangegeven om dit 
jaar te willen verhuizen naar Nij-
megen, haar geboorteplaats waar 
ook haar familie woont. In een 
nieuwbouwflat in aanbouw had 
zij een woning op het oog, en dat 

lukte. In de voortgang van de bouw 
kon ze berekenen, in overleg, dat 
een verhuizing was te plannen in 
de tweede helft van de maand au-
gustus. Zo is het ook uitgekomen. 
Ze heeft extra tijd ingebouwd om 
de verhuizing voor te bereiden juist 
vanwege haar ogen. Het is dingen 
wegdoen of behouden, een bestem-
ming geven, sorteren, inpakken.
Voorafgaand aan verhuizen gaan 
dingen door je handen én ze gaan 
langs je ogen. Dat laatste was voor 
haar vermoeiend, daarom in een 
aangepast tempo. Ze heeft het goed 
kunnen indelen, met aanbod van 
goede hulp, maar het was persoon-
lijk een hele klus.
Zij heeft ervoor gekozen om zonder 
veel bekendmaking te vertrekken. 
Drukte extra zou te vermoeiend 
zijn geweest. Dat hebben we na-
tuurlijk gerespecteerd.
In Nijmegen haar woning inrichten 

vraagt ook tijd en inspanning. Ook 
dat zal extra kracht vragen, met 
daarbij de hulp van eigen familie. 
Niet in deze maar in de volgende 
uitgave van dit blad zal zij nog wel 
met haar verhaal komen. Dan is er 
een eerste gewenning en is er een 
beetje rust gekomen. Bij het af-
scheid hier als collega’s, als goede 
vrienden (etentje) gaven we haar bij 
een aandenken drie kleine kaartjes 
mee, daarop de woorden: bedankt, 
je was voor ons bijzonder en geluk 
in je nieuwe woning. En zo is het 
ook. We hebben veel aan elkaar 
gehad, op hetzelfde spoor in het 
pastoraat, elkaar een steun. Het is 
een herinnering die veel goed doet 
bij deze verandering. Haar afwe-
zigheid na vertrek op deze manier 
even toegelicht, op weg naar haar 
eigen verhaal.

Pastor J. Suidgeest

PASTOR MARIA vOSS
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vREDESWEEK-SEPTEMBER
De plaatselijke Raad van Kerken 
organiseert in de jaarlijkse Vredes-
week van september een informa-
tie- en bezinningsavond op woens-
dag 22 september a.s.
Plaats van samenkomen is de dag-
kerk in de r.k. parochiekerk op An-
dijk-West, Bangert 6 (naast buurt-
huis Sarto). Het aanvangsuur is 
20.00 uur. 
We sluiten aan bij het jaarthema 
2010: ‘Buurten voor vrede’.
Als spreker is voor deze avond uit-
genodigd Annemarie Sweeris, pro-
grammamedewerker bij IKV-Pax 
Christi. 
Buurten voor vrede, zij kent heel 
goed de processen van oorlog en 
de lange weg naar vrede in een land 
als Congo, in Afrika. Buurten voor 
vrede als begin van een nieuwe 

beweging, mensen die elkaar niet 
langer uit de weg gaan maar elkaar 
opzoeken, die zich laten raken en in 
beweging komen, dat is de wens die 
uit de Vredesweekcampagne van dit 
jaar 2010 naar voren komt. Onze 
inleider probeert dit waar te maken 
in Ituri in Oost-Congo. 
Zelf schrijft zij daarover: ‘In de 
 Vredesweek wil ik stilstaan bij de 
buurten in Ituri, die wij ondersteu-
nen met middelen voor dialoog met 
de ander. Zo hebben we honderden 
comités van vrijwilligers getraind 
om mensen te verbinden en zo 
verder geweld te voorkomen. Daar 
zijn in de afgelopen jaren speciale 
vrouwencomités bijgekomen. En 
daarom zal ik dit jaar focussen op 
de rol van Congelese vrouwen in 
hun buurt: wat zijn hun (on)moge-

lijkheden tot contact met de ander, 
hoe kunnen zij hun rol van vredes-
vechter inkleuren?’
We herinneren ons Annemarie 
Sweeris van vorig jaar. Ook toen 
was zij uitgenodigd en aanwezig 
met een enthousiast getuigenis.
Congo, een democratische repu-
bliek, een van de vele landen in 
Afrika komt ons in beeld. Het grote 
werelddeel Afrika mag onze blij-
vende aandacht hebben en houden.
Van harte bent u welkom op deze 
avond in de Vredesweek, met in-
formatie, vraag en antwoord, met 
belangstelling aanwezig. Dank voor 
uw komst!

Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof en 
Zwaagdijk.

De Vredesweek vindt dit jaar plaats in de week van  
18-26 september.
Buurten voor vrede is het motto van de Vredesweek. 
Een motto met een dubbele betekenis. Het slaat op 
mensen die werken aan vrede in de buurt én het slaat 
op het werkwoord buurten. Dat laatste slaat op wijken 
in dorpen en steden die je vrede toewenst. Het motto 
kan even goed als een werkwoord gelezen worden, dat 
mensen bij elkaar buurten, elkaar bezoeken en samen 
eten. Dat zit bij ons wel goed met alle kermisborrels en 
de straatfeesten. 

Kerkelijk gesproken zit het woord ‘buurt’ in ‘parochie’. 
En dat komt weer van ‘paroikeo’ dat ‘wonen bij’ dan 
wel ‘nabuur zijn van’ betekent. Oorspronkelijk is de pa-
rochie helemaal niet dat stevige steunpunt van de kerk 
in het centrum, maar veel meer een steunpunt voor 
vreemdelingen. Tegen deze achtergrond is ‘buurten 
voor vrede’ een oproep niet langer óver andere mensen 
te praten, maar mét andere mensen. 

De buurt als kleinste eenheid, om een samenleving 
leefbaar te houden, vinden we ook terug in conflictge-
bieden in het buitenland. Denk aan Kosovo waar IKV 
Pax Cristi in de stad Mitrovica wilt bemiddelen tus-
sen twee buurten. De rivier Ibar vormt de grens tussen 
Serviërs en Kosovaarse Albanezen. Door activiteiten in 
cultuur en sport te ondersteunen, wordt ontmoeting, 
dialoog en respect hebben voor elkaar gestimuleerd. 

In de vredesweek van 18-26 september wordt er gecol-
lecteerd om het goede werk van Pax Christi/IKV te 

ondersteunen. De Dag van de Vrede vindt plaats op 
21 september. U kunt ook uw bijdrage storten op giro 
306090 ten name van Vredesweek IKV Pax Cristi.

Overvloed
Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, 
maar ze zijn van binnen niet blij.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie,
maar ze zien elkaar nauwelijks.
Heel veel mensen hebben een overvloed, aan zenders,
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.
Heel veel mensen hebben een overvloed, aan geld, 
maar ze zijn armer dan ze zelf weten.
Heel veel mensen hebben een overvloed, aan kennissen,
maar ze kennen niemand echt.
Heel veel mensen hebben een overvloed, aan goden,
maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.
Heel veel mensen zoeken echt contact,
naar een echte ontmoeting die niet te koop is.
Dat lukt als je omziet naar elkaar,
en als je aandachtig leeft met elkaar. 

Wij wensen u een goede vredesweek toe, 
Namens de MOV-kring Hoorn, voor Missie, 
 Ontwikkeling en Vrede
Jan Nanne
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NIEuWS EN ACTIvITEITEN

Kermisactie ‘ik eijs water’ groot succes
De actie die deze kermis gehouden werd door Auxi-
lia-Brasili-ja is een groot succes geworden. Een ijsblok 
ter grootte van een kuub stond tijdens de Werversho-
ver kermis in de tuin van de pastorie. Door een lot te 
 kopen kon er een gokje gewaagd worden op het tijdstip 
waarop de ingevroren rode schoen het ijs zou gaan ver-
laten. De netto opbrengst, welke ten goede komt aan 
het Zuid-Afrikaanse ‘Blikkiesdorp’, bedraagt maar 
liefst 9000 euro!

Prijswinnaars

Dinsdag 17 augustus 09.43 uur was het dan zover, op 
dit tijdstip heeft de schoen het ijs verlaten. Marco en 
Marion Haakman benaderden met hun gok het tijdstip 
het best en ontvingen € 500,– uit handen van Auxilia-
Brasili-ja leden Esther van Velzen en Piet Neefjes. Een 
gedeelte van het ontvangen bedrag hebben Marco en 
Marion gedoneerd aan ‘Blikkiesdorp’. We zijn hier erg 
blij mee!

Werenfridusschool
Het team van de Werenfridusschool heeft besloten onze 
stichting te steunen. Zij willen het oude schoolmeubi-
lair verkopen en de opbrengst ter beschikking stellen 
aan Auxilia-Brasili-ja. Heeft u interesse in een stoel of 
tafel waar u misschien nog wel zelf op heeft gezeten? 
Neem dan vóór 10 september contact op via e-mail 
chooijevaar@quicknet.nl en steun onze stichting. 

Sponsoren
Zonder onze sponsoren zou deze actie niet mogelijk 
geweest zijn. Wij willen dan ook heel erg bedanken: 
Veldboer-Eenhoorn, Werenfridus Parochie, AOW 
jongerenkoor, De Schoof, J Koper & Zn, Bollenbedrijf 
Van Velzen, Linda Meester & Jos Kolenberg, Auto-
mated4u, Tuincentrum De Boet, Omnyacc, Rheinos, 
Autoscooters Van Dam, Blokker, De Dars, Moviemax 
Knijn, Serge Jean, Kyle and Mik, Piet Smit, Michiel 
Kleykamp, Mdme Bruni, Patrick Maes & Leen Cou-
denijs, Fr.D Host, Bernardo Guillermo, Sven Ornelis  
Q-music, Mevr. Pierink, Vidra, Parochie Church of our 
Saviour, Slagerij Ruiter, John Bakker, De Kweker-Weel, 
Snackerie ’t Zonnetje, Windkracht Webmanagement, 
Maatschap Kreuk, Schoenmaker Grent, JMR Beheer, 
Werenfridusschool. 
Ook willen wij iedereen bedanken die onze kermis-
actie tot een groot succes 
heeft gemaakt. Alle enthou-
siaste reacties, alle mensen 
die hebben meegedacht, 
iedereen die een lot heeft 
gekocht of een bedrag heeft 
gedoneerd. Fantastisch! 
Blijf ons volgen op 
www.auxilia-brasili-ja.nl 

Dit jaar is de Westfriese Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter 
Nood in Heiloo op zondag 19 september 2010. 
Het programma voor deze dag is als volgt:
12.15 uur: plechtige Eucharistieviering. Mgr. J. M. Punt is hoofd-
celebrant en predikant. 
De zang wordt verzorgd door ‘De Vrienden van het Gregoriaans’.
14.15 uur: Uitstelling van het Allerheiligste en stille aanbidding.
14.55 uur: Rozenkransgebed. Biechtgelegenheid tot 15.00 uur.
15.15 uur: Plechtig Lof met Sacramentsprocessie. 
Voorganger en  predikant: Ere-kanunnik A. J. M. Hendriks uit 
Heemstede. De koperblazers van Westfriesland spelen de Sacra-
mentsliederen o.l.v. de heer J. van Leijen.
In de kerk hangen posters met o.a. informatie over aparte trein-
tijden. 
Westfriese Bedevaart, dit jaar 102e keer, onze aandacht waard.

WESTFRIESE BEDEvAART



8

Zoals al eerder vermeld volgen nu 
de data voor de Voorstellingsdienst 
en de Eerste Communie in 2011. De 
Voorstellingsdienst zal zijn op za-

terdag 12 maart 2011 en de Eerste 
Communie op zondag 1 mei 2011. 
(LET OP: dit valt in het eerste week-
end van de meivakantie en is de dag 
na Koninginnedag.) 
Wij als werkgroep streven ernaar 
om de data rondom de Eerste Com-
munie zoveel mogelijk buiten de 
vakanties te houden, maar helaas 
konden we er dit jaar niet onderuit 
en hebben we de feestdag op 1 mei 
gepland. 
Wanneer ook uw kind volgend 
jaar in groep 4 zit van De Dijk-

werkers, ’t Palet, De Schelp of De 
 Werenfridusschool, dan krijgt u 
een uitnodiging in de eerste week 
van januari. 
Deze uitnodiging is voor een infor-
matieavond over de Eerste Com-
munie. En op die avond kunt u dan 
uw kind aanmelden voor zijn of 
haar Eerste Communie.
Mocht uw kind op een andere 
school zitten en ook Communie 
willen doen, wilt u dan contact op-
nemen met Sylvia Bakker 582268 of 
Marian Stroet 582301.

JEuGD EN JONGEREN

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Beste jongens en meisjes,

Op dinsdag 8 juni zijn Brent Wiepking en Rick Haak-
man met jullie spaardoosjes naar Nel Bus in Enkhuizen 
geweest. Nel was weer superblij en kreeg een dienblad 
vol met spaardoosjes. En wij kregen lekkere snoepjes 
en limonade. 

Met de monden vol mochten we de spaardoosjes open-
maken en al het geld tellen. We kwamen op het mooie 
bedrag van € 128,30. 
Nel wil jullie dan ook allemaal heel hartelijk bedanken. 
Straks gaat ze weer naar Gambia en zorgt ze ervoor dat 
het geld goed terecht komt. Zo zijn ze daar inmiddels 
bezig met de 15e waterput. En worden er op de 2 scho-
len die Nel daar heeft gerealiseerd alweer 515 kinderen 
gesponsord. In de omliggende dorpen wordt de hulp 
van Nel ook al gevraagd, ze is dus nog lang niet klaar. 
Voor de 2 scholen zijn ze bijvoorbeeld nog op zoek naar 
het volgende; 

Basidy heeft een VERLANGLIJST gemaakt voor de 
twee Scholen.

Wie kan ons helpen aan: 

1. Hardhouten deuren 
2 Engelse kinderleesboekjes tot 7 jaar
3. Engels leermateriaal tot 7 jaar
4. Schoolborden krijt
5. Engelse spellen voor kinderen in de leeftijd van 3 

tot 7 jaar
6. Wit A4 papier
7. Bezems
8. T-shirts voor kinderen van 3 tot 7 jaar,graag zoveel 

mogelijk in een kleur (rood, wit, blauw)
9. Schoonmaakmiddelen en materiaal

Dus kunt u iets missen: 
BEL NEL of kijk op 
www.june-gambia.nl.

Voor nu allemaal nogmaals heel hartelijk bedankt, 
de groetjes van Nel en tot ziens.

Opbrengst van de Spaardoosjes
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JEuGD EN JONGEREN

vormsel Beste ouders en leerlingen van groep 8
 
Voor de leerlingen in groep 8 alweer het laatste school-
jaar voordat zij de grote stap gaan maken richting het 
voortgezet onderwijs; ze slaan hun vleugels uit en ver-
laten hun vertrouwde basisschool, om het in Hoorn, 
Medemblik, Grootebroek of Enkhuizen helemaal te 
gaan maken.
 
Het vormproject sluit hierop aan, en aan de hand van 
praktische en leerzame thema's gaan de kinderen aan 
de slag. De vormviering is voor dit schooljaar vast-
gesteld op zaterdag 5 maart 2011; dus zet deze datum 
alvast in de agenda!
 
Meer nieuws volgt binnenkort; op 21 september ver-
gadert de werkgroep en wordt de verdere indeling 
 gemaakt; we houden jullie op de hoogte!
 
Groeten van de Werkgroep Vormen

Kindernevendienst
Ter herinnering en ter uitnodiging

In de komende maanden, vanaf het begin van het 
 nieuwe werkjaar of schooljaar, zijn er twee Gezins-
vieringen met Kinder/Jeugdkoor gepland. De datums 
zijn: zaterdag 25 september in de kerk en voor Huize  
St. Jozef op vrijdag 29 oktober.  
Daartussen door is er voldoende ruimte en tijd voor 
een Kindernevendienst. Bij het verschijnen van deze 
uit gave van ‘Nu en Straks’ is de eerste Kinderneven-
dienst al geweest, namelijk op zaterdag 4 september. 
Een tweede Kindernevendienst is gepland voor zater-
dag 16 oktober, aanvang 19.00 uur. 
Een datum om te onthouden, voor kinderen en ouders. 
Van harte welkom!

Begeleiding Kindernevendienst
Werenfridusparochie

Kijk voor meer jongereninformatie op de 
Jeugd- en Jongerenpagina van onze website.



10

MISSIE-zENDINGSKALENDER 2011
Met veel plezier presenteren wij u de nieuwe Missie-
Zendingskalender, met als thema Reiken naar licht. 
Schilderijen van de Nigeriaanse beeldhouwer, schilder 
en grafisch kunstenaar Tony Nwachukwu sieren dit jaar 
de platen van de kalender. In de dertien kunstwerken 
staan milieu en samenleving in Afrika centraal. Vooral 
in zijn vaderland Nigeria is het daarmee droevig ge-
steld. Het land is rijk aan olie, maar kampt niettemin 
met grote armoede. Afrika heeft nieuwe ideeën nodig 
om de grote problemen op eigen wijze te kunnen oplos-
sen. ‘Als Afrika zich wil ontwikkelen, moet het uitgaan 
van de eigen kracht en de eigen wensen en behoeften.’ 
Dit is de overtuiging van Tony Nwachukwu.

verkoopprijs

De verkoopprijs voor de kalender is dit jaar € 8. We 
 willen graag zoveel mogelijk mensen kennis laten 
 maken met de Missie-Zendingskalender en proberen 
de prijs zo laag mogelijk te houden. De verkoopprijs 
van de kalender is daarom een aantal jaar lang hetzelf-
de gehouden, namelijk € 6,50. Stijgende kosten leggen 
een steeds grotere druk op de opbrengsten. Om ervoor 
te zorgen dat de kalender kan blijven voortbestaan, 
 hebben wij de prijs aangepast. We hopen dat we mogen 
rekenen op uw begrip.

De kalender is verkrijgbaar bij 
J. Neefjes, Dorpsstraat 202.
Telnr. 581579.

Mensen met een Missie is de Nederlandse katholieke missionaire 
ontwikkelingsorganisatie Statutaire naam: Stichting CMC

Het nieuwe koorseizoen is op 25 en 27 augustus weer 
begonnen met de eerste repetities. In de periode daar-
voor heeft het koor ook al gezongen tijdens het Ker-
misweekend op zaterdag 14 augustus, en tijdens enkele 
andere vieringen. 
Inmiddels bereiden we ons ook voor op een concert, 
dat het Dames- en Herenkoor zal geven op zondag  
17 oktober om 14.30 uur. 
De beide koren hebben in 2003 opgetreden tijdens een 
vierkorenconcert in de Oosterkerk te Hoorn. Dit werd 
ervaren als een bijzonder evenement.
De koren zongen ieder een aantal liederen uit het eigen 
repertoire. De overige twee koren die aan dit concert 
deelnamen waren het Wognums Mannenkoor en het 
kamerkoor Vivace uit Hoorn.
In 2004 heeft het Herenkoor een concert in de Weren-
friduskerk gegeven, bij gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan.
Inmiddels is het wellicht weer eens tijd voor een vol-
gend openbaar  optreden in concertvorm.
Het is niet alleen weer eens iets  anders, maar het 
 repertoire is ook dusdanig van omvang en aard dat het 
zeker de moeite waard is om hieruit ook eens een en 
ander ten gehore te brengen voor een breder publiek. 

Ook hebben onze koren voldoende zangkwaliteit in 
huis om er iets moois van te kunnen maken.
We gaan ook nog wat extra oefenen en wel op zaterdag 
18 september, vanaf 10.00 uur - 15.30 uur. 
Met dit concert hopen we ook nog wat meer liefhebbers 
van koorzang enthousiast te maken voor een koorlid-
maatschap.
Daarom zal ook de extra repe titiedag op zaterdag 18 
september tevens een openbare repetitie zijn waar be-
langstellenden van buiten welkom zijn om ook eens 
kennis te maken met de sfeer en de manier waarop 
wordt gerepeteerd.

Na het concert gaan de koren zich verder richten op 
Kerst met een mooie mis en kerstliederen.
Voor die tijd zingt het gemengd koor echter ook nog 
op zaterdag 20 november ter gelegenheid van ‘Chris-
tus Koning - diakonaal weekend’ ter afsluiting van het 
kerkelijk jaar.

Het Koor

Mensen
met een
Missie
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MISSIO IN EThIOPIË

Ethiopië ligt in het oosten van Afrika. Het is ongeveer 30 keer zo groot 
als Nederland en er wonen ongeveer 76 miljoen mensen. Meer dan de 
helft van de mensen is jonger dan 18 jaar.
De hoofdstad is Addis Abeba. Het land heeft een eigen kalender en  
een eigen alfabet. De officiële taal in Ethiopië is het Amhaars.

Ethiopië is een van de armste landen van Afrika. Maar Ethiopië is rijk 
op een andere manier. Het heeft een lange geschiedenis en bijzondere 
gebouwen. Bijvoorbeeld Axum, de oudste stad van het land en de  
eeuwenoude rotskerken van Lalibela.
Heel lang is Ethiopië een keizerrijk geweest. De laatste keizer, Haile  
Selassie. noemde zichzelf ook wel de Leeuw van Juda. Nu is het land 
een republiek. In 1974 is in Ethiopië een mensenskelet gevonden  
waarvan men denkt dat het de oudste mens van de wereld is, zo oud 
zijn de beenderen. Dat skelet hebben ze de naam Lucy gegeven. Veel 
mensen denken daarom dat de mensheid in Ethiopië is begonnen!

Op de eerste zondag van 
oktober vieren we in de 
katholieke kerk
Wereldmissiedag van de 
kinderen. Dit jaar is dat 
op 3 oktober. Overal ter 
wereld helpen kinderen 
andere kinderen. Dat doen 
ze door bijvoorbeeld van 

hun zakgeld een beetje opzij te leggen of 
in het spaarzakje van Missio te doen. Dit 
jaar helpen we de kinderen in Ethiopië.
In deze krant kun je lezen over Ethiopië, 
over hoe de mensen daar leven en naar de 
kerk gaan. Er staan ook verhalen in en een 
prijsvraag waarmee je een leuke prijs kunt 
winnen.

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website: 
www.klap.net

Katholieken zijn er maar weinig in Ethiopië, één op de honderd. Maar zij doen 
veel goed werk voor de ontwikkeling van het land, vooral op het gebied van 
drinkwater en de landbouw. Ze zorgen ook voor een goede toekomst van de 
vele kinderen en jongeren. Dat doen ze door gratis onderwijs te geven, zodat 
er een einde kan komen aan kinderarbeid. Straatkinderen krijgen een plek 
om veilig te wonen in een tehuis van zusters. De zusters zorgen ook voor de 
zieke kinderen en kinderen die een handicap hebben. Ook gaan kerkmensen 
naar de scholen om kinderen te vertellen hoe ze gezond moeten leven, zodat 
ze bijvoorbeeld geen aids krijgen.
Zondags gaan veel katholieken, net als bij ons naar de kerk. En daar hebben 
ze net als bij ons ook misdienaars, zoals je op de foto kunt zien.
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WERELDMISSIEDAG

Wat is Missio?
Missio staat voor solidariteit met parochies wereldwijd. 
Missio is aanwezig in ca. 130 landen, met de hoofdzetel 
in Rome.

Missio geeft financiële ondersteuning aan parochies 
werldwijd en stimullert de missionaire dialoog via 
educatie en informatie. Dit keer is gekozen voor Ethiopië.

Visie
In de voetsporen van Jezus de ander tegemoet gaan 
en samen zoeken naar wegen om Gods rijk van 
gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.

Missie
Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen 
wereldwijd. Samen willen wij als gelijke partners werken 
aan een betere wereld, ons geloof met elkaar delen en 
in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen. 
Wereldmissiedag is op zondag 24 oktober. Steun de 
collecte in de Kerk.

Wereldmissiedag van de kinderen
Het eerste weekend in oktober vieren we 
Wereldmissiedag van de kinderen, om solidariteit tussen 
kinderen wereldwijd te bevorderen. In de vieringen 
is er een collecte en kinderen kunnen zelf sparen in 
speciale spaarzakjes. Missio geeft suggesties voor de 
gezinsviering en kinderwoorddienst.

Actie Kinderkans
Vanouds steunt Missio kinderen in nood. Vooral die 
kinderen in de meest kwetsbare omstandigheden, 
zoals ziekte, armoede, geen scholing. Missio wil hen 
een menswaardige toekomst bieden en steunt diverse 
kinderprojecten.

Steun een student
Voor de opleiding van priesterstudenten, catechisten en 
parochievrijwilligers is in de derde wereld niet voldoende 
geld. Missio zorgt dat deze mensen kunnen studeren, 
zodat de kerk toekomst heeft. Wilt u uw medegelovigen 
steunen? 

Doe dat dan op giro 1566 t.n.v. 
Missio Ethiopië

Groep Kerk en Samenleving

Uitgaven van Missio
Missio Wereldwijd
Een kleurrijk magazine met interviews, reportages en 
verhalen van mensen uit de derde wereld. Mensen die 
in moeilijke omstandigheden iets moois van hun leven 
proberen te maken. 
Nieuwsgiering? Vraag een proefnummer aan of neem 
een abonnement.

Internet
Missio is ook te vinden 
op het internet: 
www. missio.nl
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KERK EN SAMENLEvING

Wij geven om elkaar!
Zit u in financiële nood?

Of heeft u plotseling een grote financiële 
tegenvaller, terwijl u altijd al de eindjes 
aan elkaar moet knopen?

De Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) 
kan u daar misschien bij helpen.

Bel voor Wervershoof: mevrouw A.C.M. Wildoer 
tel. nr.: 0228-583731

Gelooft u in stille armoede?

Gelooft u in financiële nood waarin een mens kan 
verkeren?

EN WILT U HELPEN?

U kunt ons financieel steunen.

P.C.I. Wervershoof bankrekeningnummer 36.89.50.654

zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.

Ook dit seizoen willen wij weer 
graag onze artikelen verkopen. 
Dit voor de mensen in de 
ontwikkelingslanden. 

We staan weer achter in de kerk in 
het  weekend van 
 
Wereldmissedag en dat is op 
23 en 24 oktober. 

De andere data zijn nog niet 
bekend. Maar die krijgt u nog van 
ons.
Het is wel zo dat we iedere maand 
in de kerk staan, behalve in de 
maand van een markt dan zijn we 
daar vertegenwoordigd.

Graag tot in onze winkel.

Namens het team van de 
wereldwinkel

Hilda Neefjes

Onlangs was er een echtpaar in onze parochie 40 jaar 
getrouwd. Twee dagen voor het feest ben ik even op 
bezoek geweest. Dat doe ik liever dan op de receptie 
komen, want op een receptie spreek je wel een paar on-
bekende mensen, maar als ik tevoren bij het paar op 
bezoek ga, spreek ik de mensen zelf. Dan is de feest-
stemming er ook al, hoewel het bruidspaar wel eens 
een beetje zenuwachtig is omdat het zich afvraagt of 
alles wel goed geregeld is, de kleren wel goed staan en 
of de kapper er wel iets moois van maakt.
Toen ik bij het bovenbedoelde bruidspaar op bezoek 
kwam, heerste er geen sfeer van zenuwachtigheid. In 
de kamer hingen de slingers van de bruidsdagen. Een 
beetje feestsfeer hing er dus al. Juist toen ik er was, 
kwam iemand een cadeautje brengen.

Maar op de schoorsteen zag ik aan de spijkers van de 
schilderijtjes ondergoed vanuit de was hangen. Eerst 
dacht ik dat de bonte kleren een modern kunstwerk 
voorstelden, maar het bruidspaar kennende, besefte ik 

dat het geen moderne kunst kon zijn. Het geheel leek 
trouwens meer op een vlag. Maar dat was het toch ook 
niet. Het was gewoon wasdag, dus de bonte was hing 
uit.
Later dacht ik: dat is toch wel mooi. Je viert feest en je 
hangt slingers op. Maar je viert vooral feest omdat je 
zoveel jaren lief en leed met elkaar gedeeld hebt, iets 
wat je zeker van dit bruidspaar kon zeggen. En dat doe 
je door gewone dingen voor elkaar te doen: door voor 
elkaar de kost te verdienen, het eten klaar te maken en 
de was te doen. 
Eigenlijk was die bonte was wel een prachtig kunstwerk 
van wat bruid en bruidegom voor elkaar betekenden.
Eigenlijk was er misschien geen mooiere vlag dan die 
schone kleren: vuil geworden door voor elkaar te wer-
ken, schoongewassen uit dezelfde liefde voor elkaar.
Eigenlijk vond ik die bonte slinger was nog mooiere 
feestversiering dan de slingers.

Dirk Braakman 

DE BONTE WAS
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Waarom ging je meedoen met de 
40 MM?
Ik wist eerst niet dat het bestond. 
Toen zei mijn vader iets over een 
loop die veertig kilometer was, de 
40 MM. Ik moest eerst heel lang 
nadenken of ik wel wilde lopen met 
papa. Precies een paar weken voor 
de dag van de 40 MM was ik er uit. 
Toen gingen we 4 x 10 km oefenen 
en toen was het de dag. 

Dacht je toen: ‘Dat kan ik wel? Maar 
10 km is nog lang geen 40.’
Ja maar 4 x 10 is wel veertig.
‘Zo, dus dat weet je al, wat goed.’ 
‘Ik ken de tafel van 10.’ Ik dacht: 
dan ga ik 10 km lopen. ‘

Waar is de 40 MM voor bedoeld?
Je moet sponsors zoeken en 40 km 
lopen en als je daar geld mee ver-
dient dan is dat voor de arme lan-
den. Voor schooltjes en boeken, 
 ziekenhuizen en water en zaadjes. 
Dus ik moest een sponsor zoeken 
en ik vroeg oom Hans of hij mij 
wilde sponsoren
‘Nee,’ zei hij, ‘voor 10 km doe ik het 
niet, je loopt hem toch wel uit?’
Hij komt uit Amerika en hij wilde 
€ 0,50 per km geven.
Toen heb ik gezegd: 
‘Kom maar hier met dat geld.’
Hij zei: ‘OK’ en ik heb hem uitgelo-
pen! Dat was € 20,00. Dat was wel 
een beetje dom van hem. Maar het 
was voor het goede doel.
Juffrouw Lianne heeft me ook ge-
sponsord. Er was ook een moeder 
die wilde sponsoren.
‘Wel ja,’ zei ze, ‘doe maar € 0,50.’ 
Toen ik het geld ophaalde, schrok 
ze er van. 
‘Hoeveel heb je gelopen?’ 
‘40 kilometer!’ zei ik blij….
‘Wat heb jij veel gelopen zeg.’ 
Gelukkig hoefde ik van te voren 
niet te zeggen hoeveel kilometer ik 
ging lopen. De stempelkaart is een 

belangrijk document als je geld gaat 
ophalen van de sponsors. Daarmee 
kan je bewijzen dat je 40 km gelo-
pen hebt. Volgend jaar moet ik het 
wel zeggen dat ik 40 km wil lopen. 
Als ze dat niet geloven, moeten ze 
het zelf maar weten, dan kost het 
veel geld. 

Hoe lang deed je er over, weet je dat 
nog?
Dat weet ik niet, papa weet jij dat 
nog? ‘We begonnen om acht uur ’s 
morgens en ’s avonds om half zes 
waren we klaar.’ 
‘Van de organisatie kreeg ik een 
libelle die van rotan was gemaakt 
door mensen uit de Derde We-
reld. Ik kon ook een roos kiezen, 
maar die verwelkt snel. Ik ben nog 
maar een kind dus ik vind een libel  
 leuker.’

Wat was het mooiste van die dag?
We liepen over een dijk en daar was 
een heel mooi uitzicht. We zagen 
water en een strandje en ik heb een 
hele lieve mevrouw ontmoet. Bij 
elke stop zagen we haar als we een 
stempel moesten halen. Dan gingen 
we even kletsen. Bij ongeveer de 
laatste stop gaf ze mij € 10,00 spon-
sorgeld . Aardig hè?

Hoeveel geld heb je zo opgehaald?
Samen met papa hadden we 
€ 200,00.
Toen ik 28 km gelopen had, wilde ik 
eigenlijk stoppen, ik had al afplak-
kertjes voor blaren op mijn voeten. 

IN GESPREK MET
VEERLE SPIGT

Veerle (dochter van John en Thea) is acht jaar en heeft de veertig km 
van de 40 MM samen met haar papa helemaal uitgelopen.
Voor deze prestatie heeft ze wel een interview in Nu en Straks 
 verdiend vindt de redactie.

Toen heb ik gezegd: ‘Kom maar hier met dat geld’
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Dat deed pijn, ik werd moe en ik 
had niet zoveel zin meer. Toen zag 
ik een poster bij een stempelpost, 
waarop stond wat je kon doen met 
het geld. In de arme landen kost 
een waterpomp € 50,00. Samen met 
papa heb ik uitgerekend dat we vier 
dorpen een waterpomp konden 

 geven.
Ik weet dat water heel belangrijk is 
en dat daar geen schoon water is. 
Als ze goed water uit de grond kun-
nen pompen en wij hebben zoveel 
geld, dan kunnen wij dat betalen.
Toen dacht ik: dat is zielig, ik loop 
toch maar door.

Toen we bij de dertig km waren, 
vroeg papa: 
‘Wat zullen we doen?’
‘Toch maar doorlopen,’ zei ik. Ook 
al had ik geen zin meer en moest 
ik ook nog naar de wc. Toen zagen 
we ineens een paar wc-tjes bij een 
stempelpost. 
Bij het pannenkoekenhuis kon je 
ook stempelen en naar de wc gaan.

Heb je daar een pannenkoek 
gegeten?
Nee, ik wilde zo snel mogelijk door-
lopen.
Geweldig, wat stoer van je.

Waren er nog meer leuke mensen?
We kregen nog een minimarsje toen 
we ergens naar de wc mochten. We 
hebben een jongentje gezien, die 
liep met z’n oma. Daar hebben we 
een stukje meegelopen. Twee meis-
jes liepen alleen, daar hebben we 
ook mee gewandeld. Dat was heel 
leuk. 
Het hielp ook dat ik komkommer 
kreeg bij de stempelpost, daar hou 
ik van. Ze geven alle wandelaars 
iets lekkers en zeggen: 
‘Kom op, ga verder.’ We kregen 
ook snoepjes en drinken en een 
 mevrouw gaf je een beetje water. 
Ik denk dat ik volgend jaar weer mee 
ga doen. Als ik 16 ben dan wil ik de 
Vierdaagse van Nijmegen doen. 

Waar ging je lopen voor de 
training?
We liepen langs oma’s huis, toen 
kon ik daar plassen. Een keer liepen 
we langs de Vlietlanden, het was 
vreselijk koud en nat weer. 
We gingen ook een keer zwem-
men in de Kloet en daarna naar 
huis  lopen. Het was nog hartstikke 
slecht weer ook.
De laatste training was naar het 
Egboetswater, dat was ’s avonds en 
toen was het wel mooi weer.
Eerst wilde ik niet oefenen met 
papa maar toen de dag er bijna was, 
ja toen moest ik dooroefenen. 

Had je goede schoenen?
Nu had ik gewoon mijn teva’s. Maar 
volgend jaar heb ik geluk, dan heb 
ik maat 31, dan zijn er wel goede 
wandelschoenen te koop. 
Als je je mobiel bent vergeten en 
bent op het verste punt en je hebt 
niemand gevraagd om je op te 
 halen dan moet je toch zelf lopen. 

Een keer liepen we langs de Vlietlanden, het was vreselijk koud en nat 
weer. 
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Wij hadden geluk. Wij hadden 
mama thuisgelaten met een mobiel. 
De route van de 40 MM is eigenlijk 
een klaverblad met vier lussen van 
10 kilometer. 

Kwamen er de laatste twee km’s nog 
mensen bij?
Die mevrouw was er weer en oma 
en mijn broertje en zusje, Ger en 
Willemijn. Mama reed mee met de 

auto voor als Ger moe zou worden. 
Maar hij was sneller dan mij. Ik kon 
nog rennen het laatste stukje. Maar 
ik liep wel een beetje raar omdat ik 
zo’n pijn had aan mijn voeten. 

Mocht je nog op je vaders nek 
 zitten?
‘Dat mocht wel, maar dat wilde ik 
niet. Knap hè,’ zegt ze gniffelend.

Zag je wel eens mensen die stopten?
Nee, maar er reed wel een busje met 
mensen die gestopt waren. Die kie-
zen dan voor een kortere route. Papa 
wilde mij nog wel in het busje stop-
pen toen ik het moeilijk had, maar 
ik wilde dat niet. Even voor half zes 
kwamen we binnen, we  waren wel 
de laatste. Mama kwam nog even 
naar ons toe rennen en riep: ‘Kom 
op hoor, want de post gaat echt om 
half zes dicht. Toen lukte het toch 
en kregen we het laatste stempel-
vakje vol. 

Hoe ging het met je vader?
Goed, maar ik moest hem wel over 
de finish slepen. Dat was echt waar. 
Hij was zo loof. 
Ik was niet stijf van het lopen. Toen 
ik thuis kwam heb ik nog even op 
de trampo gesprongen, als je dat 
niet doet, krijg je hele stijve benen. 
Ik kreeg een elektrische tandenbor-
stel van Oral B.

Tot slot
Het geld is al bij de pompenwinkel 
in de arme landen. ‘Hebben ze daar 
wel een pompenwinkel?’ Wij den-
ken van niet, dat moeten ze daar 
allemaal zelf maken. Elektrische 
pompen hebben ze daar niet, dat is 
te duur voor zo’n land. Ik denk dat 
ze pompen hebben net zoiets als bij 
Robbert die tegenover oma woont.
‘Nu hebben we allebei iets,’ zegt ze 
nog, ‘die kinderen hebben schoon 
water en ik heb een elektrische tan-
denborstel’ en vrolijk huppelt ze 
weg.

De redactie bedankt Veerle voor haar 
mooie verhaal. Een stoere wande-
laarster van de 40 MM die, ondanks 
de blaren en de vermoeidheid, toch 
doorzette om zoveel mogelijk geld te 
verdienen voor de arme kinderen die 
geen schoon water hebben.

Riet Kuin-Ooijevaar

Maar ik moest hem wel over de finish slepen. Dat was echt waar. 
Hij was zo loof. 
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Op 8 juli 2010 is overleden Johan-
nes Joseph (Hans) Koopman, op 
de leeftijd van 73 jaar. Het was in 
het Nicolaas Verpleeghuis in Lut-
jebroek waar hij de laatste tijd van 
zijn leven was opgenomen. Het is 
met dank om de goede en liefdevol-
le verzorging die hem is gegeven.
Zijn geboorteplek op de Dorps-
straat hier in Wervershoof was de 
basis van zijn bestaan, in een groot 
gezin geboren. In een tuindersgezin 
werd Hans zelf tuinder, met liefde 
voor de natuur. Hij kon genieten 
van de buitenlucht. De vroege och-
tend was zijn goede begin van de 
dag terwijl de rest van de wereld op 
dat moment langzaam ontwaakte. 
Geliefde echtgenote Tiny werd zijn 
levensgezel, in lief en leed met el-
kaar verbonden, een hecht leven 
samen alsof zij ‘dubbel leefden’. In 
de voortgang van de tijd werd hij 
een beminde en zorgzame vader 
voor zijn drie dochters, een rust-
punt met groot vertrouwen over en 
weer. Het overlijden van Frank, als 
eerste kind geboren, gaf stil verdriet 
in verwerking en een diepe blijven-
de herinnering. In de verdere tijd 
werd hij een blije en trotse opa voor 
de kleinkinderen in drie gezinnen 
en een even beminde schoon vader 
voor zijn schoonzoons. Graag hier-
aan toegevoegd Hans in familie-
kring: een gastvrije en gezellige 
 familiemens, met een kwinkslag, 
een zwaai, zijn lach, zijn humor, een 
welkome aanwezigheid.  
In de aanvangswoorden van de 
 circulaire komen we het woord 
‘sluipen’ tegen. Het is van toepas-
sing als we eraan denken dat eens 
het moment is gekomen in zijn pas 
begonnen levensavond van zorg 
om zijn gezondheid, het langzaam 

inleveren van levenskracht, slui-
pend dichterbij komend. Met be-
tere dagen was de zorg minder, met 
minder goede dagen bleef er die 
zorg en twijfel, en verder inleveren. 
Uiteindelijk is de tijd gekomen dat 
de strijd niet gewonnen kon wor-
den, met een definitieve opname in 
 Huize St. Nicolaas. Het was een hele 
verandering. De trouwe verbon-
denheid bleef, een zorgzaamheid 
vanuit zijn gezin en andere dierba-
ren. In een laatste levensfase kwam 
er, toch nog onverwacht, stilte over 
zijn leven, met de verwerking daar-
van en voluit liefde, dankbaarheid 
en respect. 
De dagen erna waren vol herin-
neringen, daarin troost en kracht 
voor elkaar. Opnieuw het woord 
‘sluipen’, van toepassing als aan-
vangstekst gekozen op de circu-
laire: Door de tranen van dit uur 
sluipt zijn glimlach, zijn ogen, zijn 
stem, maar vooral zijn hart.
Zo was het in die dagen thuis en in 
de Avondwake en de Uitvaartlitur-
gie: het noemen van herinneringen, 
een eigen levensverhaal, een verwij-
zing naar een bemind leven, tevoor-
schijn komend als uit een  fotoboek, 
zijn stem nog aanwezig als herinne-
ring aan vele voorafgaande vierin-
gen als lid van het Herenkoor. Het 
was met dank voor zijn beminde 
leven. 
Op 13 juli hebben we Hans als ge-
liefde echtgenoot, zorgzame vader 
en lieve opa, als een beminde broer, 
zwager en oom, gebracht naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof, 
aan de aarde toevertrouwd, neer-
gelegd in de handen van de levende 
God. Hij moge rusten in vrede.

Op 21 augustus 2010 is op 90-ja-
rige leeftijd overleden Jaap Korver. 
Het was in Het Noorderlandhuis in 
Hoogkarspel waar hij met zijn echt-
genote de laatste 6 jaar woonde, met 
goede verzorging die er was. Als 
herinnering en dank naar hem toe 
zegt de circulaire toepasselijk: Hij 
was een man van weinig woorden, 
lief voor hen die bij hem hoorden. 
Zo bescheiden als hij heeft geleefd, 

zo bescheiden is hij ook gestorven.
Op Zwaagdijk-Oost is Jaap geboren 
op 26 december 1919, als zevende 
kind in het gezin van zijn vader 
en moeder. Een zusje, Afie, zou er 
na hem nog komen. Als kind over-
kwam hem de engelse ziekte. Het 
remde hem af in zijn eerste kinder-
jaren, maar daardoorheen gekomen 
was hij niet meer te stoppen, een 
heerlijk actief kind. Hij was al gauw 
een rekenwondertje, en dat zou blij-
ven: rekenen, optellen, met cijfers 
en getallen omgaan, als de beste.
Zoals dat ging in menig gezin ging 
Jaap al vroeg op het land werken. 
Zijn levensmotto zou later worden: 
‘Zorg dat je altijd werk heb en gien 
schulde’.
Toen kwam de tijd dat hij in Nib-
bixwoud Agatha Nan leerde ken-
nen, met de kermis. Verkering, 
huwelijk en een levenslange ver-
bondenheid, meer dan 60 jaar, 
zouden volgen. Zij werden daarin 
ouders van een groot gezin, 12 kin-
deren. Het betekende voor vader, en 
ook voor moeder, hard werken voor 
de kost. Hij deed het met liefde en 
met veel inzet. Zo was zijn karak-
ter. Het was werk bij verschillende 
bedrijven, in los dienstverband en 
later in vaste betrekking, zoals bij 
de Hoogovens.
Het leven ging door, de meeste 
 jaren op Wervershoof. In de voort-
gang van de tijd gingen de kinderen 
hun levensweg, in zelfstandigheid 
en eigen keuze. In kleinkinderen en 
achterkleinkinderen kreeg vaders 
leven een steeds verdere inkleuring 
van verbondenheid, afwisseling en 
aanspraak, een middelpunt tussen 
hen in. Als buitenmens was hij in 
de weer in de tuintjes van de kin-
deren, vanuit zijn eigen goed voor-
ziene groentetuin was hij een gulle 
uitdeler naar hen toe en als oppas 
over de kleinkinderen was hij wel-
kom en kon hij genieten.
In zijn levensavond was de invul-
ling van de dagen geen probleem, 
zeker de eerste jaren niet. Hij hield 
van sport en spel, van wandelen en 
fietsen. Hij was bereidwillig om een 
klus te doen en ook taken op zich 
te nemen.
Toen zijn levenskrachten minder 
werden kwam Het Noorderland-

FAMILIEBERIChTEN
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huis in beeld. Er volgde een verhui-
zing. Het gaf bescherming, veilig-
heid en goede verzorging die meer 
en meer nodig werd.
Vader Jaap was een gelovig mens. 
Dat is hij ten einde toe gebleven. Hij 
hield van de kerkelijke tradities. Die 
gaven hem houvast en een inner-
lijke rust. Hij had zijn vaste plek in 

de kerk en de rozenkrans was vaak 
tussen zijn vingers. Zo werd zijn 
leven gevoed, met daarin eenvoud 
en bescheidenheid, zorgzaamheid 
en blije reacties in ontmoeting. Zo 
kwam de voltooiing van zijn leven 
in overgave en vrede.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid van hem geno-

men met goede herinneringen, in 
zang en gebed en met tekenen van 
licht en vrede.
Op 26 augustus hebben we hem 
 gebracht naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof, in het familiegraf 
bij zoon Sjaak. Hij moge rusten in 
vrede.

Sander Jacobus Schalkwijk, 
gedoopt als volwassene, ernaar 
 toegegroeid met voorbereiding, 
van harte welkom binnen de 
geloofsgemeenschap hier, 
een hartelijk proficiat. 

Ids Nicolaas Dorus,
zoon van Mike en 
Linda Verlaat-Sijm.

Twan Antonius Maria,
zoon van Frank en Katinka 
Schoutsen-Schoenmaker.

Job Peter Paul,
zoon van Joost en Linda 
Steltenpool-Molenaar.

Een hartelijke gelukwens aan 
de Doopouders, een gelukkige 
levensweg voor de kinderen, blije 
kinderjaren, heel veel goeds, een 
blijvende verwondering.

Huwelijksjubileum

50 jaar:
Gerrit en Ina Vertelman-Botman,
Kees en Alice van Velzen-Bakker,
Jan en Git Botman-Haakman,
Jan Theun en 
Gon Alkemade-Botman,
Ton en Annie Meester-Vriend.

Hartelijk proficiat aan alle 
bruidsparen, met herinnering aan 
ieders bijzondere gouden feest, een 
bijzonder moment in een lange 
levensweg samen. Vanuit deze 
gedenkdag, met gezin, familie 
en goede vrienden gevierd, op 
weg naar de verdere jaren, met 
vertrouwen en veel goede wensen. 
Nogmaals proficiat!

GEDOOPT

GELOOF IN BEELD

De liturgie van de eucharistieviering 
heeft tegenwoordig twee geloofsbe-
lijdenissen ofwel credo’s, waaruit 
op zon- en feestdagen gekozen kan 
worden. De kortste en eenvoudig-
ste wordt de geloofsbelijdenis van 
de apostelen genoemd. De andere 
heet officieel de geloofsbelijdenis 
van  Nicea (325) en Konstantinopel 
(381). Ze is voortgekomen uit de 
concilies van de 4e eeuw en bevat 
enkele elementen om ketterijen van 
die tijd te bestrijden. 

De volledige tekst van de geloof-
belijdenis van de apostelen vinden 
we voor het eerst in de 8e eeuw bij 
de kerkelijke schrijver en abt Pirmi-
nius. Deze belijdenis heeft talrijke, 

enigszins verschillende voorgangers 
gehad. De kerkvader Rufinus (gest. 
410) verklaart haar oorsprong. 
Voordat de apostelen na de neder-
daling van de heilige Geest gingen 
missioneren, stelden zij eerst in 
twaalf uitspraken (sententiae) een 
samenvatting op van het geloof. Zo 
hadden ze een gemeenschappelijk 
houvast bij hun prediking. In een 
preek van de 6e eeuw komt iedere 
apostel aan de beurt: ‘Petrus zei: Ik 
geloof in God de almachtige  Vader, 
schepper van hemel en aarde; 
 Andreas zei: En in Jezus Christus, 
zijn enige Zoon, onze Heer’, en zo 
verder. 
Hoewel deze verklaring legen-
darisch is, maakt ze toch duidelijk 

hoe de benamingen ‘Geloofbelijde-
nis van de apostelen’ en ‘De twaalf 
 artikelen van het geloof ’ al zeer 
vroeg zijn ontstaan.

Opvallend in de belijdenissen is de 
ik-vorm, terwijl men in de liturgie 
als gemeenschapsviering de wij-
vorm zou verwachten. De oorzaak 
van het gebruik van de ik-vorm is 
gelegen in het feit dat de belijdenis-
sen uit de oude doopliturgie stam-
men. Toen was vooral de doop van 
volwassenen gebruikelijk, die per-
soonlijk het christelijk geloof kon-
den belijden.

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

Geloofsbelijdenis van de apostelen
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Groep zes en groep acht hebben eigenlijk altijd 
ruzie. Niet iedereen van elke groep, en niet altijd, 
maar echt goed gaat het niet. Vooral in de grote 
pauze is het vaak raak. 
Om de beurt mogen de groepen het achterplein 
gebruiken om te voetballen:
groep 5 op maandag,
groep 6 op dinsdag,
groep 7 op donderdag
en groep 8 op vrijdag.
En als een groep op het achterplein mag, mogen 
de andere daar even niet komen.

Het is dinsdag.
Groep 6 voetbalt op het plein. Jochem is keeper 
en staat voor het doel.
Achter hem staan kinderen van groep 8  domme 
opmerkingen te maken over de voetballers. 
Ook over Jochem zeggen ze van alles.  
Wanneer  Jochem zo boos wordt dat hij zich naar 
hen  omdraait, rolt de bal zonder dat hij het merkt 
het doel in: vier-drie!
Even later rolt ook Jochem over het plein 
en hij is niet alleen.
Meester Hans en juf Anneke komen snel 
 aanlopen. Ze halen de vechtersbazen uit elkaar.
Meester Hans en juf Anneke hebben het er 
 samen over. Zo kan het niet, vinden ze. Het 
schooljaar is nog maar een paar weken oud 
en het is nu al steeds oorlog. Dat kun je nooit 
een heel jaar volhouden. Meester Hans zegt 
dat het misschien een idee is niet meer te 
voetballen. Maar dat wil natuurlijk niemand.
Dan begint Juf Anneke te lachen: ‘Het is oorlog 
op het plein, en het moet daar weer veilig 
worden. Nu weet ik hoe dat moet. 
Kom jij morgen met je groep bij mij op bezoek, 
Hans?’
Wanneer groep 6 de volgende dag bij groep 8 
bijschuift, is het een drukte van belang. 
De klas is meer dan vol, en toch moet iedereen 

op een stoel gaan zitten: twee kinderen op een 
stoel. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet als het 
een kind is uit die andere groep.
Dan vraagt de juf de beste drie voetballers van 
groep 8 voor de klas te gaan staan. 
Ook de beste drie voetballers van groep 6 
komen erbij. En dan zet juf hen bij elkaar, één 
van groep 8 en één van groep 6: drie teams.
Om de beurt moeten de teams kinderen erbij 
 kiezen: steeds een kind uit groep 8 en een 
kind uit groep 6, net zo lang totdat er evenveel 
kinderen in elk team zitten.
Dan legt juf de regels uit: ‘We hebben drie teams 
en twee dagen om te voetballen. Soms ben je 
 supporter, maar meestal mag je spelen. 
We  spelen elke dinsdag
en elke vrijdag. We spelen zes weken lang 
en het team met de meeste doelpunten heeft 
aan het eind gewonnen. De verliezers trakteer ik 
op ijs, en de winnaars krijgen iets extra’s.’
Zes weken wordt er gevoetbald. En na die zes 
weken zitten drie teams midden op het plein ijs 
te eten. Wat dat extra was, wil je weten? 
Voordat er ijs gegeten werd liep juf Anneke met 
een heel team door de winkel om  samen te 
kiezen welke ijs het lekkerst was. 
En toen het ijs op was, schilderde ze met dit 
team voor elk doel een grote V op het plein.
‘De V van voetbal’, zeiden ze als ernaar gevraagd 
werd. Maar groep 6 en groep 8 wisten dat het de 
V van vrede was.
En omdat ze dat wisten was het helemaal niet 
erg dat er één dingetje een beetje fout was 
gegaan.

Voetbal is vrede
vOOR DE KINDEREN
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