
Geboorte van Jezus

Terwijl ze daar waren kwam voor haar 
de tijd dat ze moest bevallen, en ze 

baarde een zoon, haar eerstgeborene; 
ze wikkelde Hem in doeken en 

legde Hem in een voerbak, omdat 
er geen plaats voor hen was in 

het gastenverblijf. Er waren daar 
in de buurt herders, die in het veld 

overnachtten om de wacht te houden 
bij hun kudde. 

Opeens stond er een engel van de 
Heer bij hen en de heerlijkheid van de 

Heer omstraalde hen. Ze schrokken 
hevig. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, 

want ik heb een goede boodschap 
voor u, een grote vreugde voor het 

hele volk. Vandaag is in de stad van 
David uw redder geboren; Hij is de 

Messias, de Heer. Dit is het teken voor 
u: u zult een kind vinden dat in doeken 

is gewikkeld en in een voerbak ligt.’ 
Plotseling was er bij de engel een heel 

leger uit de hemel; ze loofden God 
met de woorden: ‘Glorie aan God 
in de hoogste hemel, en op aarde 

vrede onder de mensen in wie Hij een 
welgevallen heeft.’
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Als dit stukje geschreven wordt, 2 december, is het bui-
ten een witte wereld. We hebben net een zeer koude dag 
met veel wind achter de rug, de winter laat zich duide-
lijk voelen. Het feest van St. Nicolaas moet nog gevierd 
worden, maar de gedachten gaan al uit naar Kerstmis. 
Een mooi gedicht over Kerstmis kunt u in het blad 
terugvinden. De kerststallententoonstelling op 18 en 
19 december gaat door. Geweldig. De tentoonstelling 
wordt opgeluisterd met een optreden van het AOW-
Jongerenkoor en ‘Four Winds’ op 18 en 19 december. 
Deze keer is Riet in gesprek gegaan met Lies Kuin-
Laan. Ze vertelde over vroeger, hoe Kerstmis gevierd 
werd, over de Roomsche blijdschap, de familiekerststal 
en nog meer. Prachtig om te lezen.
In deze Nu & Straks met als thema Kerst, staan ook 
artikelen van de verschillende activiteiten die ons te 
wachten staan rondom de kerstdagen.
U kunt het beste er even de tijd voor nemen, om dit 
 allemaal op uw gemak te lezen. Veel plezier.

Wij wensen u fijne, gezellige en sfeervolle Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2011 toe.
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18-19 december: 4e Advents-
zondag - Boeteviering

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.

De vieringen zijn boetevieringen,  
bedoeld als een persoonlijke 
voorbereiding op het kerstfeest. 
Met velen samen is het ook een 
gezamenlijk getuigenis van wie 
we zijn: mensen met onze tekort-
komingen én met onze goede wil. 
Kerstmis is aanstaande. We maken 
ons klaar, ook langs deze weg, om 
het kerstfeest zo goed mogelijk te 
vieren. Van harte bent u welkom in 
een van beide vieringen.

vrijdag 24 december: 
 Kerstavond

19.00 uur: Eerste Kerstavondvie-
ring, Woord-Communieviering 
met Kinder/Jeugdkoor. 
Dirigent: Sandrine Aker-Bakker. 
Organist: Marjo Kaagman-Kuip. 
Thema: ‘De kleine trommeljongen’. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof:  
Moniek van Velzen-Neuvel.  
Voorafgaand: kerstliederen.

21.30 uur: Tweede Kerstavondvie-
ring, Woord-Communieviering 
met AOW-Jongerenkoor. 
Thema: ‘Kerstmis’. 
Dirigent: Martijn Droog. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof:  
Dick Verdonschot. 
Voorafgaand: kerstliederen.

zaterdag 25 december:  
Eerste Kerstdag

10.30 uur: Kerst-Hoogmisviering 
met Gemengd koor en zangers van 
de workshops. 
Thema: ‘Gods redding voor mens 
en wereld’. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
 Organist: Pieter Rynja. 
Trompet: Piërre Spruit.  
Voorganger: Pastor J.Suidgeest. 
Gezongen wordt de Orgelsolo-
messe van W.A. Mozart.  
Voorafgaand (vanaf 10.15 uur): 
kerstliederen.  
Na afloop: Transeamus. 

14.00 uur: Kindje wiegen, bedoeld 
voor de kleinere kinderen. 
Leiding: Ben Droog. 
Zang: kinderen van het Kinder/
Jeugdkoor.      

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

Op zondag is er om 11.30 uur 
Doopgelegenheid, na afspraak.
In de week zijn de vieringen in 
‘De Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur, 
de eerste vrijdag van de maand, 
’s morgens om 09.30 uur. Daarna is 
er gelegenheid voor een kop koffie.

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

Van harte welkom!

In dit rooster zijn opgenomen de 
vieringen van Kerstmis en rond de 
Jaarwisseling. 

Wilt u letten op de aanvangstijden 
en ook erop letten wanneer een 
 enkele keer een viering uitvalt!

Opmerking: als in het nieuwe jaar 
achter ‘liederen’ een R staat, dan be-
tekent dit: ondersteuning door leden 
van het vroegere Regiokoor.

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGIsCh ROOsTER 
18 december 2010 tot en met 6 maart 2011

vrijdag 17 december: 4e Aventszondag
18.30 uur: Woord-Communieviering met 
 liederen. Boeteviering, op weg naar het kerstfeest. 
Voorganger is Pastor C. Koning.

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

Donderdag 30 december: Oudjaar
18.30 uur: Eucharistieviering met liederen.  
Pastor J. Suidgeest.
Dank voor de weldaden van het afgelopen jaar.
N.B. Op vrijdag 31 december is er ’s avonds geen 
viering in Huize St.Jozef.
Daarom deze viering, 
een dag eerder op 
 donderdag.

vIERINGEN IN huIzE sT.JOzEF
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zondag 26 december: 
Tweede Kerstdag
10.30 uur: Eucharistieviering met 
kerstliederen. Thema: ‘In goed ver-
band’. Feest van de heilige Familie. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.

vrijdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: Eucharistieviering met 
Gemengd koor. Thema van de 
viering: ‘Jaar uit-Jaar in’. Gezongen 
wordt de Maria Mis van P. Smeels. 
Afsluiting van het jaar 2010, met 
dank voor de weldaden van het 
afgelopen jaar.  
Dirigent: Nel Schouten-Bot.  
Organist: Jan van der Leek.  
Trompet: Piërre Spruit.  
Voorganger is Pastor Sj. de Boer.

zaterdag 1 januari:  
Nieuwjaarsdag
10.30 uur: Eucharistieviering met 
liederen. Viering om zegen over 
het nieuwe jaar 2011. 
Thema: ‘Geboren tot zegen van 
mensen’. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. Deze zaterdag 1 januari is er  
’s avonds om 19.00 uur geen viering.

zondag 2 januari:  
Feest van Driekoningen
10.00 uur: Woord-Communie-
viering met kerstliederen (R).  
Deze viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof:  
Rina Schouten-Jong en  
Moniek van Velzen-Neuvel. 
Thema: ‘Licht schijnt over ons’.
N.B. Wilt u letten op de aan-
vangstijd. Het is vanaf nu weer de 
gewone tijd van 10.00 uur.

8-9 januari: Doop van de heer
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met  
Dameskoor. Groep Wervershoof.

15-16 januari:  
Actie Kerkbalans 2011
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
met AOW-Jongerenkoor.
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Gemengd 
koor.  

Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans 
2011 is: ‘Een kerk is van blijvende 
waarde’.  
Vanuit het Parochiebestuur wordt 
deze actie toegelicht en aanbevolen.
Op deze zondagmorgen is er voor 
de kinderen een Kindernevendienst.

22-23 januari:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.

29 - 30 januari:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met Fanfare-
corps St. Caecilia en liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
liederen (R). Groep Wervershoof.

5-6 februari:
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 Medemblik.

12-13 februari:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
met Herenkoor.

zaterdag 19.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Groep Andijk.
zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met  
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

19-20 februari:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met  
Dameskoor. Groep Wervershoof.

26-27 februari:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.
Op deze zondagmorgen is er voor 
de kinderen een Kindernevendienst.

5-6 maart: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis. 

zaTERDaG 18.00 uuR:  
VORMSELVIERING 
met AOW-Jongerenkoor.  
Vormheer H. Post en  
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). 
Groep Wervershoof.

Het wonder van Kerstmis
leeft ieder jaar
maakt leven wat lichter
en minder zwaar
 
Het wonder van Kerstmis
raakt iedereen
zelfs de meest harde
is niet meer van steen
 
Het wonder van Kerstmis
heeft Jezus gebracht
geboren in een kribbe
te Betlehem die nacht

 

Het wonder van Kerstmis
straalt daardoor licht
in duistere winter
op ieder gericht
 
Het wonder van Kerstmis
brengt ons bijeen
waardoor mensen voelen:
we zijn niet alleen
 
Het wonder van Kerstmis
aan t eind van dit jaar
maakt iedereen even
verwonderd zowaar.
 

Arda Koomen-Kuip

Het wonder van Kerstmis
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In het jaar 2000, 10 jaar geleden, 
was er in het weekend voor Kerst-
mis in onze kerk een kerststallen-
tentoonstelling. Het was de afslui-
ting van het jubileumjaar: 125 jaar 
herdenking van onze Werenfridus-
kerk. We zullen het ons nog wel 
herinneren, een leuk gebeuren in 
die dagen.
Verspreid over de zijbanken in de 
kerk, aan beide kanten, stonden er 
vele kerststallen. Met een uitnodi-
ging naar de parochie toe stelden 
vele mensen hun stal of kerstgroep 
ter beschikking. Een geschikt 
plaatsje werd gezocht. Het geheel 
van al die stallen en stalletjes was 
de moeite waard. Bezoek was er 
genoeg vanuit de parochie om een 
rondje te maken. Toepasselijke 
kerstmuziek was te horen. ‘We zou-
den het nog weer eens moeten her-
halen’, zo klonk het meer dan eens 
in de afgelopen jaren. Nu na 10 jaar 
is het dan zover!

De kerststal hééft iets! We zien er 
uitbeelding in van het kerstver-
haal. Algemeen wordt aangenomen 
dat St.Franciscus begonnen is een 
kerststal te maken en neer te zetten, 
ruim 7 eeuwen geleden. Uitbeelding 
toen, bedoeld voor mensen die niet 
of moeilijk konden lezen en vooral 
bedoeld voor de kinderen. Zij von-
den het prachtig. Het is ook mooi.
Talloos zijn de variaties in de beeld-
jes, in vorm en kleur, in stal, grot 

of schuur, in afmeting en materiaal. 
Beeldjes van klei, steen of hout. Een 
grote verscheidenheid.
Er is één grote overeenkomst bij alle 
verscheidenheid en dat is, dat alle 
stallen open zijn. Het verwijst naar 
een welkom zonder onderscheid, 
niemand uitgezonderd. Het is een 
en al gastvrijheid, niemand wordt 
geweerd. 

Met de kerststal en het kerstverhaal 
is het lied verbonden dat zingt van 
‘vrede op aarde aan alle mensen van 
goede wil’. Dat is een diepe wens 
vanuit het Kerstkind naar ons toe. 
Mensen van goede wil,….we mogen 
ons in deze woorden aangesproken 
voelen. Dat geldt ook voor vele an-
deren, voor veel meer mensen dan 
we zouden denken, zelfs wereld-
wijd. Heel veel mensen met goede 
wil, daarmee verbonden: vrede.

We mogen zingen van vrede, we 
mogen dromen van mooie dingen 
die het kerstfeest ons wil geven. Het 
is dromen van het Kind in de stal, 
van de ster en van het kerstverhaal. 
Het is dromen van vrede in de we-
reld waar nog veel onvrede is, ver-
warring en leed.
Dromen zeggen iets van onze diep-
ste verlangens. Ze hebben iets van 
het tijdloze. Het kerstverhaal mag 
ons eigen verhaal worden, om van 
te delen en van te getuigen.
Ook wij mogen in deze dagen  achter 

de ster aan gaan, op weg naar de 
stal van Betlehem. Misschien blijft 
de ster onderweg wel ergens of op 
meerdere plaatsen stilstaan waar 
licht nodig is, het licht van het 
kerstkind, ook ons licht, onze aan-
dacht en hulp, als een helder teken. 
Die kant van het kerstverhaal mag 
ons een richting van handelen en 
van leven geven en daarin voldoe-
ning en herkenning.

U allen een Zalig Kerstfeest toege-
wenst, vrede en bevestiging vanuit 
de kerstliturgie, sfeervolle kerstda-
gen. Daarmee op weg naar de Jaar-
wisseling. Ook dan dezelfde goede 
wensen van vrede, levenskracht, 
gezondheid, zorg voor elkaar: een 
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 2011.

Pastor J. Suidgeest 

DE KERsTsTAL

KERsTsTALLENTENTOONsTELLING
Enkele praktische punten:

Het gaat om het weekend van 
18/19 december.
Openingstijden of bezoektijden 
zijn:
Zaterdag 18 december ná de viering 
van 19.00 uur. Dit betekent: van 
20.00 tot 21.00 uur.
Zondag 19 december ná de viering 
van 10.00 uur. Dit betekent: vanaf 
11.00 uur tot 15.30 uur.
Binnen deze tijd is er tweemaal een 
kort optreden met kerstzang door 
het AOW-Jongerenkoor, om 14.00 
uur en om 15.00 uur.

In de namiddag is er een kerst-
optreden door de zanggroep ‘Four 
Winds’, aanvang 16.30 tot 17.45 
uur. 
Ertussenin is een korte pauze.
Na dit optreden is nog bezichtiging 
van de tentoonstelling mogelijk tot 
19.00 uur.
Voor het optreden van ‘Four Winds’ 
zijn toegangskaarten nodig.
In dit weekend zal ook de Wereld-
winkel aanwezig zijn.
De kerk zal versierd zijn in kerst-
sfeer. 
De mooiste versiering van dit ge-
beuren, dat zijn wij zelf, die een 

bezoek willen brengen met een 
 voldaan gevoel en een eigen mooie 
beleving. Van harte welkom!
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KERsTCONCERT & KERsTsTALLEN 
WERENFRIDusKERK WERvERshOOF

KINDJE WIEGEN

In aansluiting op de kerststallententoonstelling in 
de Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat 71 in Wer-
vershoof op zaterdag 18 en zondag 19 december a.s., 
brengen popkoor Four Winds uit Oostwoud en Joost 
Botman uit Westwoud op zondagmiddag de 19e een 
mini-concert in deze kerk in gezellige kerstsfeer.
Popkoor Four Winds heeft afgelopen maand in 
 Medemblik een zeer geslaagd en swingend jaren ’70 
concert gegeven. Joost Botman is in Wervershoof en 
omstreken zeker ook geen onbekende. Hij is onder 
 andere bekend van Cripple Creek Ferry. Zijn bijzon dere 
stemgeluid en gevoelige gitaarspel staan garant voor 
een muzikale verrassing.
Het gezamenlijk kerstconcert begint om 16.30 uur.  
De kerk gaat open voor publiek om 16.00 uur. Dan kunt 
u tevens nog de kerststallen bewonderen.

Een toegangskaartje is voor aanvang van het concert te 
koop aan de kerk en kost € 5,-, waarvan € 1,- ten goede 
komt aan de Parochiële Charitas Instelling. Ook kunt u 
vanaf maandag 6 december a.s. kaartjes kopen bij de 
volgende voorverkoopadressen:

- ’t Fortuin, Dorpsstraat 190 in Wervershoof;
- Melody audio, Dorpsstraat 84 in Wervershoof;
- Drogisterij Vroegop, Raadhuisplein 36-40 in 

 Wervershoof;
- Sarto, Bangert 4 in Andijk;
- Marskramer, Bagijnhof 6 in Medemblik;
- Mammoet, Zwaagdijk 227 in Zwaagdijk-Oost;
- Café de Post, Tripkouw 28 in Midwoud.

Graag tot ziens op de 19e.

Eerste Kerstdag om 14.00 uur

Beste kinderen,

Kerstmis 2010. We vieren de ge-
boorte van het Kindje Jezus. Al heel 
wat jaren vindt op zondag 25 de-
cember, Eerste Kerstdag, het kindje 
wiegen plaats in onze Werenfried 
kerk. Ook dit jaar nodigen we alle 
kinderen, groot en klein, uit voor 
een gezellig en sfeervol samenzijn. 
Iedereen is van harte welkom in 
de stal van Bethlehem, de plaats 
waar Jezus geboren is. Met z’n allen 
gaan we het kerstverhaal naspelen; 
natuurlijk hebben we daarbij jullie 
hulp nodig. Wij vragen jullie om 
verkleed naar de kerk te komen als 
één van de figuren uit het Kerstver-
haal; als Maria, Jozef, herder, engel, 
koning, misschien wel als schaap, 
os of ezel. Iedereen is van harte wel-
kom rondom de kribbe. Verkleed 
mag, dat vinden wij heel leuk zelfs, 
maar het hoeft natuurlijk niet; wij 
vieren het feest van Jezus’geboorte 
samen met alle kinderen die aan-
wezig zijn. Enne … mocht er ergens 
nog niet zo lang  geleden een kindje 
geboren zijn, dan houden we ons 
natuurlijk aanbevolen. Er is niets 
mooier dan een ‘echt’ kindje Jezus 
op het strobed in de kribbe. Spon-
taniteit voert de boventoon tijdens 

dit samenzijn. U hoeft zich daarom 
ook niet op te geven; we wachten 
het gewoon af.
Als je het leuk vindt mag je ook een 
liedje komen zingen voor het Kindje 
Jezus, of misschien vind je het wel 
leuk om een mooie tekening te ma-
ken of op je muziekinstrument iets 
te spelen. Alles mag, niets moet.
Als we een beetje geluk hebben 
staan na afloop de mandjes met 
snoep weer klaar.

Zeg maar tegen papa, mama, opa 
of oma, oom of tante dat het Kind-
je wiegen om 2 uur begint en om 
 ongeveer half 3 weer afgelopen zal 
zijn.
Samen met hopelijk weer een aantal 
kinderen van het kinderkoor ma-
ken we er een gezellige, levensechte, 
zo je wilt levendige kerststal van.
Tot Eerste Kerstdag!

‘meester’ Ben. 
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Het Koor
Allereerst een terugblik op het 
koorconcert op 17 oktober jl. Uit 
de vele enthousiaste reacties op te 
maken kunnen we spreken van een 
heel geslaagd concert. Dat betreft 
natuurlijk vooral het zanggedeel-
te, maar ook de presentatie van 
het koor als geheel mocht er zijn. 
Onder orgelbegeleiding van een 
Spaanse “Intrada” begaf het koor 
zich via het middenpad, dus tussen 
het publiek door, naar voren, om 
zich daar “op het altaar” op te stel-
len. Na een kort welkomstwoord 
door Wil Sijm, liet het koor zich 
meteen goed  horen in “Gods ere” 
van Ludwig von Beethoven. Daar-
na wisselden  Dameskoor, Heren-
koor en Gemengd koor elkaar af. 
Tussendoor speelde organist Pieter 
Rynja enkele fraaie orgelsoli. Na de 
presentatie van het a capella (zon-
der begeleiding) gedeelte, begaf het 
koor zich naar de vertrouwde zang-
plek: boven bij het orgel. Ook weer 
in afwisseling met enkele orgelsoli 
zong het koor liederen met orgel-
begeleiding. De afsluiting daarvan 
werd gevormd door het beroemde 
en geliefde “Halleluja” van Händel, 
waarop een enthousiast applaus 
van de ongeveer 230 aanwezigen 
losbarstte.

De opbrengst van de collecte 
na  afloop ging naar werkgroep 
 Brasilia, en wordt besteed aan een 
waterproject in Zuid-Afrika.

In een vooruitblik op Kerst: 
het gemengd koor gaat dit jaar op 
Eerste Kerstdag de Orgelsolomesse 
van Mozart zingen. Verder uiter-
aard kerstliederen. 
Een daarvan is het Transeamus. 
Het is traditie om dit lied na de slot-
zegen te zingen. 
Waar komt dit lied eigenlijk van-
daan? En wat zingen we eigenlijk? 
“Transeamus usque Bethlehem” 
is gecomponeerd door de Duitse 
componist en kerkmusicus Joseph 
Schnabel (1767-1831). De woorden 
komen uit het 2e hoofdstuk van 
het evangelie van Lucas. De tekst 
van het lied is een gedeelte van de 
 verzen 15, 16, 13 en 14, en wel in 
deze volgorde.

vers 15:
Pastores loquebantur ad invicem 
(De herders spraken tot elkaar)
Transeamus usque Bethlehem 
et videamus hoc verbum quod 
 factum est
(Laten wij naar Bethlehem gaan en 
gaan zien hetgeen daar geschied is)

vers 16:
Et venerunt festinantes et invene-
runt (En zij spoeden zich er heen en 
vonden)
Mariam et Joseph et infantem 
 positum in praesipio
(Maria en Joseph en het kind dat in 
de kribbe lag)

vers 13
Et subito facta est cum angelo mul-
titudo militiae caelestis laudantium 
Deum
(En onmiddellijk voegde zich bij de 
engel een hemelse legerschaar die 
God verheerlijkte)
audiamus multitudinem militiae 
caelestis laudantium Deum
(Laten wij luisteren naar een he-
melse legerschaar die God verheer-
lijkte) 
et dicentium (met de woorden):

vers 14
Gloria in excelsis Deo et in terra 
pax hominibus bonae voluntatis!
(Eer aan God in den hoge en vrede 
aan de mensen van goede wil!)

Oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep 

Gezocht: enthousiaste mensen
De werkgroep gezinsviering is op 
zoek naar mensen die onze werk-
groep zouden willen versterken.
We verzorgen 5 à 6 themavieringen 
in een jaar. In één avond zoeken we 
mooie teksten bij elkaar en maken 
om de beurt het boekje af. Hiervoor 
hebben we een goede gebruiks-
handleiding klaar liggen.
We hebben één keer in het jaar een 
bijeenkomst waarbij er verschil-
lende parochies bij elkaar komen en 
we ervaringen en vieringen kunnen 
uitwisselen.

Verder zorgen we voor een aantal 
leuke repetitieavondjes van het kin-
derkoor en bieden we een origineel 

koopje aan namens het kinderkoor 
bij de gemeenschapsveiling.
 
We hebben al vele mensen per-
soonlijk benaderd maar helaas is 
dat niet gelukt, daarom langs deze 
weg een oproep. U hoeft niet op de 
voorgrond, achter de schermen is 
er ook genoeg te doen! Maar als u 
het leuk vindt om bijvoorbeeld voor 
te lezen in de kerk bent u van harte 
welkom!

Lijkt het u leuk om met en voor 
kinderen iets te doen en ook mee te 
denken over thema’s die onze kin-
deren bezig houden, dan vragen wij 
u contact met ons op te nemen. De 

werkgroep gezinsviering kan wel 
een extra handje gebruiken. 

Misschien vindt u het leuk om mee 
te helpen met een themagerichte 
versiering in de kerk of denkt u 
de werkgroep is mij net iets te veel 
maar een boekje met plaatjes in el-
kaar zetten daar ben ik goed in, ge-
weldig! Ook dan zoeken wij u. 

Wij hopen iets van u te horen. 

Groetjes 

Irene Duijn  (tel 584135) 
Yvonne Grent  (tel 583245) 
Thea Spigt  (tel 518546)
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NIEuWs EN ACTIvITEITEN

uit de vergadering van 
oktober 2010 

Financiën en 
Onderhoud

Ingenieursbureau Lankelma heeft 
vorig jaar in en rond de kerk een 
aantal meetpunten aangebracht 
i.v.m. enkele scheuren in het gewelf 
van de kerk. Is er sprake van enige 
verzakking van de fundering? Gaat 
het om millimeters? Een eerste 
 meting heeft geen afwijking laten 
zien. In juni 2011 volgt een tweede, 
mogelijk laatste meting.
Bij flinke regen kan het water ach-
ter de kerk (bij de garage) niet vol-
doende weg. Aanwezige afvoerput 
is inmiddels aangesloten op nieuwe 
afvoerbuis in de tuin, naar de sloot. 
Probleem moet zo opgelost zijn. 
Een boom in de voortuin van de 
pastorie is weggehaald. Deze werd 
te groot om goed te kunnen snoei-
en. Voordeel: er is ruimer zicht op 
het geheel van tuin en pastorie.
Het totaal van de verzekeringen is 
doorgenomen: kerk, pastorie, in-
ventaris, materiaal. Het is een goed 
geheel. Verzekeringsmaatschappij 
Donatus bevestigt dit.
Van de financiële jaarstukken 2009 
is een rapport gemaakt, een totaal-
overzicht van inkomsten en uitga-
ven, verplichtingen, reserves, enz. 
In de oktobervergadering akkoord 
bevonden en getekend. Penning-

meester geeft verder een financieel 
overzicht over 2010, tot heden. De 
inkomsten zijn lager dan begroot, 
met uitzondering van Actie Kerk-
balans. De uitgaven zijn omhoog 
gegaan o.a. door herberekening 
door het bisdom. De rest van de uit-
gaven loopt redelijk in de pas. Dank 
aan de penningmeester voor al het 
cijferwerk.

Tuin en begraafplaats

Op het pad naast de kerk is halver-
wege een hek geplaatst in septem-
ber. Het oogt als een goede bescher-
ming, is fraai uitgevoerd en geeft 
positieve reacties. Twee aanwezige 
lampen in de buurt van dit hek 
zullen binnenkort weer functione-
ren en bij het donker in de avond 
automatisch aangaan (en overdag 
uit zijn). Bij het hek komt nog een 
bordje met de tijden erop: open, 
dicht. Bij het begin van het nieuwe 
jaar 2011 zullen de tarieven van be-
grafenis en crematie worden aan-
gepast, rekening houdend met de 
stijging van kosten. Op het eerste 
kerkhof (achter de kerk) wordt een 
stukje wildgroei verwijderd.

Kerk en 
samenleving

Er is overleg geweest binnen dit 
taakveld. Verschillende punten zijn  
doorgenomen. De Adventsactie  
vraagt aandacht in de tijd van de 
Advent. Met Kerstmis is er een 
deurcollecte in de beide avondvie-
ringen van 24 december, ook op 
Eerste Kerstdag. Doel van de actie 
is: goede sanitaire voorzieningen in 
een weeshuis en kleuterschool in 
Betlehem.

Gemeenschapsopbouw 

De bezoekersgroep is bijeen geweest 
met o.a. invulling van bezoekadres-
sen in de komende periode van het 
jaar. De kerststallententoonstelling 
is in voorbereiding. Het gaat om 
het weekend van 18/19 december. 
We hebben steun aan het draaiboek 
en het programma van 10 jaar ge-
leden.
We hebben er vertrouwen in dat het 
gaat lukken.

Catechese en 
Liturgie

Het begin van het seizoen gaf ge-
lijk voorbereidend werk voor de 
werkgroepen Eerste Communie en 
Vormsel. Beide werkgroepen zijn 
voldoende bezet om de taken aan 
te kunnen. Omdat de eigenlijke 
voorbereiding voor de kinderen (en 
ouders) direct na de kerstvakan-
tie begint, is de tijd van het najaar 
 belangrijk genoeg om die start dan 
te kunnen maken. Dank voor alle 
inzet. 
Voor het komende halfjaar, vanaf 
de Advent tot en met Pinksteren 
2011, is het liturgisch rooster met 
verdeling van alle beurten, na over-
leg, ingevuld. Koorleden en andere 
betrokkenen hebben het rooster 
 inmiddels gekregen als een handige 
wegwijzer.
De bereidheid van de leden van het 
vroegere Regiokoor om bij liederen 
in Woord-Communievieringen een 
ondersteunende functie te hebben, 
wordt gewaardeerd. In het litur-
gisch rooster zijn deze beurten ook 
opgenomen, met een R.

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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NIEuWs EN ACTIvITEITEN
Regio-nieuws

Op 20 oktober is er een vergadering 
in ‘Dijk en Duin’ in Hoorn tussen 
afgevaardigden van het bisdom en 
afvaardiging vanuit de regio’s van 
het vroegere dekenaat Hoorn. Aan 
de orde komen: jaarrekeningen 
2007, 2008 en 2009 en ook andere 
financiële zaken. Verder de ophef-
fing van de dekenale centra in het 
bisdom en de gevolgen daarvan. 
Voor ons is dat ‘Dijk en Duin’ in 
Hoorn, een gevoelig verlies. Daar-
mee verbonden een herschikking 
van de menskracht van deze centra. 
Waar gaan zij heen? Is er elders nog 

werk? Tenslotte de financiële situ-
atie en de pastorale kerncijfers van 
individuele parochies.
Op 8 februari 2011 zal er een con-
tactavond zijn tussen afgevaardig-
den van de vijf parochies van onze 
regio en afgevaardigden van de drie 
parochies: Nibbixwoud, Wognum 
en Zwaagdijk-West. 
De deken zal aanwezig zijn, ook 
de pastores van de verschillende 
parochies. Het bisdom stuurt aan 
op het vergroten van de regio van 
5 naar 8 parochies. Contact en ge-
sprek met elkaar zijn bedoeld om 
meer helderheid te krijgen over de 
meerwaarde hiervan, over invulling 

van eventuele werkzaamheden. Wat 
is er mogelijk, wat niet? Wat mag je 
nog verwachten van pastores, be-
sturen, werkgroepen, enz.? 
Deken Moltzer is inmiddels ver-
huisd vanuit Texel naar Schagen. 
Zijn nieuwe taak zal zijn: pastoor 
van de Schager parochie, deken van 
het dekenaat Alkmaar. Zijn eerste 
zorg daarin zal vooral bestaan in 
zorg te hebben voor het welzijn van 
de pastores.

We behandelen nog wat actiepun-
ten en ingekomen post. 

Dat was het voor deze keer. 

In deze ‘Nu en Straks’ veel nieuws over Kerstmis en de 
dagen eromheen. Maar deze uitgave neemt ons ook al 
een beetje over de jaargrens mee en laat ons meekijken 
naar het nieuwe jaar.
We kunnen er niet omheen om in de maand januari 
‘actie Kerkbalans’ te noemen.
Als thema is gekozen, net als vorig jaar: ‘Een kerk is 
van blijvende waarde’.

‘Actie kerkbalans’ is goed ingeburgerd, door de jaren 
heen.
Het goede is, dat deze actie heel breed wordt gedragen. 
Het gaat om een breed gedragen zorg en verantwoor-
delijkheid. Het is goed, dat de actie aan het begin van 
het jaar wordt gehouden. Het betekent dat je dan weet, 
waar je aan toe bent, waar je op mag rekenen.
De zorg voor een vitale gemeenschap, de zorg voor het 
in stand houden van de kerk als gebouw, daarbij ook 
denkend aan ‘de Inzet’ (de pastorie), beide gebouwen 
als ruimte voor vieringen, activiteiten, ontmoetings-
momenten, al datgene, wat we als waardevol ervaren, 
‘van blijvende waarde’, het staat niet los van een finan-
ciële ondersteuning, een gezonde financiële basis, een 
gezamenlijke zorg voor een geslaagde actie.

Het eigenlijke kerkbalans weekend is: 15-16 januari 
2011.
Maandag 17 januari is de dag en vooral de avond van 
het ophalen van de retourenveloppen. In de loop van 
die avond weten we meer als alle lopers hun wijk heb-
ben gedaan en we een eerste telling kunnen doen. Het 
is altijd weer met enige spanning, maar ook met ver-
trouwen op een goede afloop.
Het is immers een ‘waardevol’ bezig zijn, samen de 
schouders eronder.
We willen toch blijven geloven in vele facetten en in-
valshoeken als het gaat over de koers van ons leven, 

over verdieping en levensinvulling, over zorg voor el-
kaar en toekomst voor een volgende generatie, de kin-
deren van nu. Daarbij de kerk van ‘blijvende waarde’, 
wij zelf ermee verbonden, wij zelf als kerkgemeen-
schap. Het mag op genoemde maandagavond zichtbaar 
worden met een verantwoorde machtiging of bijdrage 
vanuit de gemeenschap!
Heel veel dank voor ieders ondersteuning.

Parochiebestuur
St. Werenfridus parochie 

ACTIE KERKBALANs 2011
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NIEuWs EN ACTIvITEITEN

In de Week van gebed voor de Een-
heid, jaarlijks in januari, komen 
christenen overal in de wereld bij-
een om gezamenlijk te bidden om 
eenheid. Dit is een traditie van 
vele jaren, begonnen aan het begin 
van de vorige eeuw. Ook kerken in 
ons land kennen deze traditie, met 
een actieve deelname. Binnen deze 
 Gebedsweek wordt een goed mo-
ment gekozen voor een gezamenlij-
ke Gebedsdienst. In zang en gebed, 
bezinning en Schriftlezing is er een 
gezamenlijk getuigenis van eenheid 
en verbondenheid.
Voor het jaar 2011 is het thema 
geworden: ‘Trouw en Toegewijd’ 
(Handelingen 2, 42). 
Plaats van samenkomen is dit jaar 

de r.k. parochiekerk te Zwaagdijk-
Oost, huisnummer 186.
De datum is zondag 23 januari 2011, 
aanvang 10.00 uur.
Voorgangers zijn: Ds. Carolina den 
Hertog (Geref. kerk) en Pastor Ton 
Heijboer (Ned. Herv. kerk), beiden 
uit de regio hier. De zang wordt ver-
zorgd door het Gemengd koor van 
de parochie Zwaagdijk-Oost.
Elk jaar is er een ander land dat de 
liturgie voorbereidt en aanbiedt om 
te gebruiken.
Aanpassing naar eigen bekendheid 
is altijd mogelijk. Dit jaar hebben 
christenen in Jerusalem deze Ge-
bedsweek en de dienst voorbereid. 
Dit als uitgangspunt laat iets zien 
van een wereldwijde verbonden-

heid. Alleen al hun woonplaats 
herinnert ons aan de bron waaruit 
christenen putten. Het is van toe-
passing om uit Handelingen 2 te 
lezen, de eensgezinde gemeente 
van het eerste begin. Wij mogen 
ons daardoor aangesproken voelen, 
in onze dagen samen gelovend, sa-
men biddend, samen getuigend. Als 
christenen van verschillende kerken 
bent u van harte welkom op zondag 
23 januari in genoemde dienst.

Vriendelijke groet,

Raad van Kerken:

Andijk, Onderdijk, Wervershoof, 
Zwaagdijk-Oost.

WEEK vAN GEBED vOOR DE EENhEID

JEuGD EN JONGEREN

De Eerste Communie werkgroep 
is inmiddels ook weer van start ge-
gaan. We kunnen dan ook melden 
dat de uitnodiging voor de infor-
matieavonden, in de tweede week 
van januari bij de ouders van de 
kinderen van groep 4, op de deur-
mat valt. De eerste informatieavon-
den staan gepland op dinsdag 25 
januari 2011 (Schelp en SBO) en 
donderdag 27 januari 2011 (We-
renfridus en Dijkwerkers). Dat is 
snel, dus houdt u er alvast rekening 
mee.

Op deze avonden krijgen de ouders 
van eventuele communicantjes in-
formatie over de Eerste Communie 
van Pastor Suidgeest en leden van 
de werkgroep. Tevens is er gelegen-
heid om uw kind voor zijn of haar 
Eerste Communie aan te melden.
Voor degenen die deze informatie 
gemist hebben: 
De Voorstellingsdienst zal zijn op 
zaterdag 19 maart 2011 en de Eerste 
Communie op zondag 1 mei 2011.
Belangrijke data dus om reeds in 
uw agenda te noteren. 
U kunt onze stukjes ook nog te-
ruglezen op www.sintwerenfridus-
parochie.nl op de jeugd- en jonge-
renpagina. 

Namens de werkgroep: 
Marian Stroet (582301) en 
Sylvia Bakker (582268)

Maatschappelijke stage:

Kun jij ook studiepunten behalen 
door het lopen van een maatschap-
pelijke stage?
Misschien kunnen wij iets voor el-
kaar betekenen. Wij kunnen altijd 
hulp gebruiken en jij kunt zo aan 
je studiepunten komen. Lijkt het je 
leuk om samen met de werkgroep 
en de eerste communicantjes de 
voorbereiding te doen voor hun 
grote dag, dan kun je ons altijd 
een mailtje sturen: ecwerenfridus@
gmail.com.

Groetjes 
Eerste Communie werkgroep

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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JEuGD EN JONGEREN

Na een inventarisatie onder de leerlingen uit groep 8, 
blijken er maar liefst 47 kinderen aan het Vormsel-
project mee te doen! Hartstikke leuk kinderen, dat 
jullie zo volmondig ja hebben gezegd en ervoor willen 
gaan, want het is beslist een heel leuk, interessant en 
gezellig project, met als afsluiting uiteraard de Vorm-
selviering op 5 maart 2011 in onze kerk.
 
Vorig jaar hadden we een beduidend kleiner aan-
tal, waardoor we logistiek alles op een avond konden 
 inplannen. Nu lukt dit niet gezien de groepsgrootte, 
dus zullen we avonden als de kunstenaarsavond, de 
ganzenbordavond en de avond van het boek in twee 
groepen gaan splitsen, zoals we het al die jaren ervoor 
ook altijd hebben gedaan.
 
Binnenkort ontvangen alle kinderen en hun ouders 
een overzicht van alle data en tijdstippen, en gaan we 
er met zn allen voor!
 
Veel plezier en tot binnenkort, 

de Werkgroep Vormen

Nieuws vanuit de Werkgroep vormen

KERK EN sAMENLEvING

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

Wilt u uw kerstpakket of een levensmidde-
lenpakket geven dan kunt u deze afgeven 
bij M. Ruijter, Kagerbos 13, Wervershoof, 
tel.nr. 0228-583969.
U mag ook bellen, dan komen wij hem 
 ophalen.

zodat wij met elkaar om elkaar kunnen 
geven.

Wij geven om elkaar!
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MIssIE-zENDINGsKALENDER 2011

ONzE 
ADvENTsACTIE

U bent nog steeds in de gelegenheid om de prach-
tige kalender te kopen. De schilder Tony Nwachukwu 
heeft een heel mooi thema vooral in deze tijd, en dat is 
 Reiken naar Licht, het licht wat ook in het stalletje van 
Bethlehem was. Er is een kindeke geboren, wat vrede 
en licht bracht.
Dus wat weerhoudt u. De prijs is € 8,-. De kalenders 
zijn verkrijgbaar bij:

J. Neefjes,
Dorpsstraat 202,
Wervershoof
telefoonnummer 0228-581579.

Een zichtexemplaar hangt achterin de kerk, zodat u 
kunt zien hoe hij eruit ziet.

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

Mensen
met een
Missie

KERK EN sAMENLEvING

sanitair voor weeshuis en 
 kleuterschooltje

Waar: Palestinian Territory, Artas 
(Bethlehem)
Door wie: Zusters van de ‘Besloten 
Tuin’
Onze bijdrage: € 32.000,-

Meer dan honderd jaar is een kleine 
religieuze gemeenschap aanwezig 
in het hart van een klein dorp  onder 
de rook van Bethlehem. Het was een 
welvarend en gelukkig dorp totdat 
de Israëlische bezetting alles veran-
derde: door de  nederzettingspolitiek 
en de bouw van de scheidingsmuur 
is er geen land meer om te verbou-

wen. Het dorp is geïsoleerd geraakt 
en de bewoners ernstig beperkt 
in reismogelijkheden en met een 
onzekere economische toekomst. 
Verharding en fanatisme liggen 
dan op de loer. Maar de christe-
lijke en moslimkleuters en wezen 
gaan samen naar school: opgevoed 
en opgevangen door de zusters van 
de Besloten Tuin. Het zijn er 100 
per dag en die 
kunnen maar 
gebruik ma-
ken van één 
erbarmelijke 
WC. Daar kun-
nen wij iets aan 
doen.

Steun de Adventsactie via het 
 onderstaande rekeningnummer, of 
in de collectes na de vieringen op 
Kerstavond en Eerste Kerstdag (24 
en 25 december).
Het rekeningnummer is: 
653100000 
t.n.v. adventsactie Den Haag.

De Wereldwinkel heeft weer een 
nieuw schema voor u. 
De data wanneer de artikelen 
verkocht worden zijn:

In de kerk:  22-23 januari
  26-27 februari
  19-20 maart
  9-10 april

en op de voorjaarsmarkt, de derde 
dinsdag in mei.

Wij hopen dat u weer graag bij ons 
komt kopen want de mensen in de 
ontwikkelingslanden hebben het 
hard nodig. En de producten zijn 
echt goed.

Probeert u het maar eens, dan zien 
we u vast al deze data terug.

Namens het team van de 
Wereldwinkel

Hilda Neefjes
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KERK EN sAMENLEvING

Op 1 november jl. hebben we onze 
jaarlijkse verdeelvergadering weer 
gehad. We hebben bekend mogen 
maken hoeveel sponsorgeld we 
per project mogen overmaken.

Het sponsorgeld is bijna allemaal 
ontvangen, de projecten hebben 
hun aanvragen gedaan en de 40MM 
heeft de balans opgemaakt om 
 begin december te verdelen over de 
kleinschalige projecten in de Derde 
Wereld. In totaal heeft de wandel-
tocht in mei jl., waar 1.830 wande-
laars voor het goede doel hebben 
meegelopen, een fantastisch bedrag 
van € 138.000,- opgehaald. 
De bijna 180 projecten ontvangen 
ieder € 720,- (gelijk aan vorig jaar). 
Begin december ontvangen alle 
projecten het sponsorgeld op hun 
rekening.

WereldWijdWandelen

Niet alleen in Nederland wordt 
de 40MM gewandeld, ook in tien 
 andere landen ter wereld is gelopen. 
Grote groepen wandelaars lopen 

tezamen om extra geld op te halen 
voor hun eigen projecten. In totaal 
liepen 13.546 wandelaars mee. Dit 
is zeven keer zoveel als in Neder-
land .
Het WereldWijdWandelen is een 
initiatief van de projecten zelf. Het 
wandelen van de 40MM in de eigen 
gemeenschap op welke plek ter we-
reld ook, vergroot het bewustzijn. 
En dit wordt gestimuleerd door de 
40MM organisatie in Nederland. 
Per gelopen km wordt 5 cent over-
gemaakt; er kan een maximum van 
€ 750,- bij elkaar worden gewan-
deld. De Wereldwijdwandelaars 
ontvangen dit jaar tezamen ruim 
€ 10.000,-.

Extra steun Chili na  aardbeving

De aardbeving in Chili eerder dit 
jaar heeft ontzettend veel schade 
toegebracht aan gebouwen en de in-
frastructuur. De 40MM heeft enkele 
projecten in Chili zitten. Per project 
hebben zij € 500,- extra ontvangen 
om in hun omgeving extra hulp te 
verlenen. Door de lokale contacten 
is er de garantie dat het extra geld 
dat naar Chili is overgemaakt abso-
luut goed terecht komt.

het 40 MM geld voor onze “Wervershovers”:

Ton Blankendaal Brazilië Scholing i.v.m. alfabetisering
Zr. Ursula v.d. Ven Brazilië Opvang bejaarden
Dick Marcus Brazilië Wederopbouw na overstroming 
Klaas Schoenmaker  Brazilië  Steun Haïti
Jos Schoenmaker Brazilië Bijdrage Estrela nova
Ria Stoltenborg-Schoenm.  Brazilië  Onderhoud crèche
Stichting Remer Brazilië Hulp straatkinderen en 
  opvanghuizen
Wim Bos  Maleisië Cursussen en vakantiehulp
Zr. Bernadette  Indonesië Medicijnen en ziekenhuiskosten
Martin Dol  Indonesië Weeshuis
John Saklil India Nieuwe Ambulance
Social Welfare Centre Indonesië Educatie
John Chris Taus Indonesië Vluchtelingenhulp
Wim Zomer Indonesië Studiefinanciering
Br. Yajan Indonesië School en noodhulp
Br. Jan Sjerps Indonesië Hulp studenten Universiteit
Theresia Lefteun Indonesië Sociale nood allerarmste

Op zaterdag 4 JuNI wordt de 40MM voor de 38e keer georganiseerd.

Voor meer informatie:

anneke Breg 
Talud 28 Tel.: 582598
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De kerstboom heeft niets met het traditionele kerstfeest 
te maken. Hij is oorspronkelijk geen christelijk sym-
bool. Misschien is er een achtergrond te vinden in de 
Germaanse godsdienst. De Germanen, onze verre voor-
ouders, vereerden heilige bomen en bossen.  Wanneer ze 
eind december het Joel- ofwel midwinterfeest vierden, 
versierden ze hun woningen met groene takken.

Maar veel later, pas in de 16e eeuw, begint de eigenlijke 
geschiedenis van de kerstboom en wel te Straatsburg 
in Duitsland. In de volgende eeuwen verschenen er 
in heel Duitsland vooral in protestantse gezinnen ver-
sierde kerstbomen met cadeautjes voor kinderen. Wel-
licht was het een tegenhanger van het rooms-katholieke 
 sinterklaasfeest. In Nederland deed de kerstboom on-
der invloed van Duitse immigranten pas in de 19e eeuw 
zijn intrede. 

Dominee Heldring, predikant te Hemmen, beschreef de 
boom in 1836. Volgens hem was hij verlicht en voorzien 
van vruchten en snoep voor de kinderen. Halverwege 
die eeuw was hij het symbool van Kerstmis in protes-
tantse gezinnen, scholen en verschillende winkels. De 
Nederlandse katholieken stelden zich aanvankelijk 
 terughoudend op. Het Vaticaan keurde de kerstboom 
zelfs af als een heidens verschijnsel. Pas vanaf 1945 werd 
hij langzamerhand algemeen erkend en aanvaard, het 
laatst in het katholieke zuiden. Het bijbehorende lied 
dat evenmin met christelijk Kerstmis te maken heeft, 
is eveneens van Duitse oorsprong ‘O dennenboom,  
o dennenboom, wat zijn uw takken wonderschoon!’ 

Hoewel heidens of profaan, wordt er tegenwoordig toch 
een symboliek aan de kerstboom gegeven. Sinds 1982 
wordt er op het Sint-Pietersplein te Rome een grote, 

verlichte kerstboom geplaatst, ieder jaar afkomstig uit 
een ander land. Het vorig jaar kwam hij uit de Arden-
nen. In een toespraak van de paus tot Belgische pel-
grims in december 2009 dankte hij hen voor de gewel-
dige boom en noemde hem ‘een getuigenis van het ware 
licht dat in deze wereld komt’, waarmee de geboorte van 
Christus wordt bedoeld. Volgens de Volendamse zan-
ger, Jan Smit, verwijst de kerstboom naar het tegendeel 
van haat, dus naar liefde en vrede: ‘O dennenboom,  
o dennenboom, waar ik het hele jaar van droom. Want 
als jij in de huizen staat, is in de wereld minder haat.’

Toon Brekelmans
Kerkhistoricus

GELOOF IN BEELD

JONGEREN

KERsTBOOM

Taizé in Rotterdam
Het is bijna zover! Jongerenontmoeting Taizé Rotter-
dam 2010 staat op het punt van beginnen. 28 december 
aanstaande zullen ruim 20.000 jongeren van over de 
hele wereld zich verzamelen in Rotterdam. Vijf dagen 
lang zullen zij daar kennismaken met lokale kerken, de 
lokale bevolking en vooral ook met elkaar. Vindt u het 
leuk een dagje mee te maken? U bent van harte wel-
kom! De gebedsdiensten in Ahoy zijn voor iedereen 
toegankelijk en ook is het mogelijk aan een workshop 
mee te doen. 

Meer informatie over aanmelden en kosten: 
www.taizeinnederland.nl. 



15

Kerstmis
Haar geboortehuis stond in De 
Bocht naast de boerderij van Koper, 
waar nu benzinestation Koper is. Ze 
hadden thuis een erg leuk eigenge-
maakt kerstkribbetje met prachtige 
wit porseleinen beeldjes met blauwe 
biesjes. Een herdertje met de staf en 
een met een schaapje erbij. Er was 
een pas geboren kindje voor Kerst-
mis en een groter kindje dat op het 
driekoningenfeest in het kribbe-
tje werd gelegd. De Driekoningen 
kwamen op zes januari. Dan bleef 
de stal nog een week staan. 

Engeltjes?
’s Middags om vijf uur begonnen 
we te zingen. Mijn moeder had een 
hele mooie sopraanstem. Als moe-

der begon te zingen, wilden we alle 
vier vlak voor het kribbetje zitten 
en meezingen. Dat was wat lastig, 
want de kerststal was zo’n 60 cm 
breed en stond op een tafeltje. Moe-
der zette dan twee stoelen neer met 
daartussen de beddenplank uit de 
bedstee. Wij, de vier jongste zusjes, 
konden daar mooi op zitten. Met 
moeder samen liedjes zingen was 
geweldig, steeds een ander liedje. 
Vóór de stal was een tuintje dat be-
dekt was met mos. Vader had daar 
een houten hekje omheen getim-
merd. Daaraan zaten kaarsenhou-
dertjes bevestigd met knijpertjes. 
De kaarsjes brandden en wij zaten 
daar als brave engeltjes te zingen. 
Maar echt braaf waren we niet. 
Want terwijl we zongen pakten we 

wat stukjes droog mos uit het voor-
tuintje van de kerststal en probeer-
den dat boven de kaarsjes in brand 
te steken. Tot moeder het zag van-
zelf, dan werden we gewaarschuwd, 
dat dat niet mocht. We hebben wat 
afgezongen, dat weet ik nog wel. 
Een kerstboom hadden we niet, die 
stonden alleen bij de protestanten 
en in winkels voor decoratie.

Roomsche blijdschap
Wel gingen wij kleintjes samen met 
vader en moeder naar de nachtmis. 
Moeder had één eigen plaats. Dus 
wij moesten in de zijbanken zit-
ten, die waren vrij. Laatst met dat 
concert in de kerk heb ik nog op die 
plaats van mijn moeder gezeten, 
wel in mijn booster. Dan moest ik 
toch weer even aan haar denken. 
Het was bij ons echt ‘Roomsche 
blijdschap’, zo vlak bij de kerk, 
 regelmatig naar lof en vespers. 
Moeder was erg vroom. Ze noem-
den ons buurtje ook: ‘De drie hei-
lige huisies’. Naast ons het huis van 
Bakker met drie priesterzonen en 
aan de overkant bij de school het 
huis van meester Janssen met ook 
drie priesterzonen en bij ons vijf 
kloosterlingen. 
We hadden hier allemaal grote ge-
zinnen en speelden heel vaak buiten 
om touwtje te springen, te knikke-
ren en te tollen. ‘Skaaseraaien’ was 
ook prachtig. Daarom ben ik nog 
steeds een buitenmens, lekker in de 
tuin bezig zijn en rondrijden met 
mijn booster. 

Drie kleuren op je bord
Het was thuis wel ‘alle zeilen bij de 
mast’. Met alle tien ‘joôs’ brachten 
we jarenlang het Noord-Hollands 
Dagblad rond. Vader had vroeger 
een bouwerijtje. Toen hij 32 was 
kreeg hij een nierziekte en moest 
ander werk gaan doen. Het werd 
een manufacturenzaakje in De 
Bocht. Zelf ging hij, met een fiets en 
een koffer met spullen op de baga-
gedrager, ‘de woid uit.’ Bij Kees Bot 
en Huesmann kocht hij de spullen 
in met 10% korting. Toch hadden 
we het niet krap, er lagen altijd drie 
kleuren op ons bord: vlees, groente, 
aardappelen en pap toe. Daar zorg-
de vader wel voor.’ 

Brand
De brand bij Koper staat Lies nog 
helder voor de geest. 

IN GESPREK MET
MEVROUW LIES KUIN-LAAN

In dit kerstnummer willen we u iets laten horen over hoe het kerst-
feest vroeger thuis beleefd werd. Daarvoor trokken we naar Sint 
Jozef om wat herinneringen naar boven te halen uit lang vervlogen 
tijd. We kwamen terecht bij mevrouw Lies Kuin-Laan. In eerste 
instantie dacht ze niet veel meer te weten, maar er is toch nog wel 
iets blijven hangen. Hier haar verhaal:

Ze probeerden het mos in brand te steken
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‘Ons huis was lang en had een 
 houten wand aan de kant van  Koper. 
De steeg tussen de twee  huizen was 
maar een meter breed. 
Wij dachten wel eens, als dat rieten 
dak van de boerderij van Koper ooit 
in de brand gaat, dan gaat ons huis 
mee. Daar konden we op wachten.’
Karel Koper was kolenboer. De 
spoor wagon met Union rondjes 
was net bezorgd. Hij had een paar 
koeien en stookte in het achterhok 
een vuurduvel, ook voor die bees-
ten. 
‘Op acht januari 1941, onze kerst-
stal stond nog, brak brand uit bij 
Koper.’ 
Het vroor dat het kraakte en Lies 
werkte die tijd in het oude bejaar-
denhuis aan de overkant. Maar ze 
mocht niet weg om de brand van 
dichtbij te bekijken. Toen het rieten 
dak instortte was de brand wonder-
baarlijk geblust , het smeulde alleen 
nog. Hun huis was gered, maar de 
houten zijwand was wel zodanig 
verbrand, dat je met je vinger door 
het verschroeide hout kon prikken. 
Slapen in de bedstee aan die kant 
was er niet meer bij. De houten 
 zijwand werd vervangen door een 
stenen muur. 

Verdwenen
De moeder van Lies woonde de 
laatste tien jaar van haar leven in 
het bejaardenhuis. Haar kerstgroep 
was mee verhuisd en werd vol trots 
ieder jaar met Kerstmis neergezet. 
Na de kerstdagen werden de mooie 
porseleinen beeldjes zorgvuldig in 
een houten kist verpakt. Zus Geer 
ruimde na de kerst alles op. Zij 
dachten dat Geer hem altijd mee-
nam in haar autootje naar Zwaag-
dijk, maar dat deed ze niet. Het 
werd bewaard in de kelder van het 

bejaardenhuis. Helaas is er iemand 
geweest die de kerststal ook mooi 
vond, want op zekere dag was ie 
verdwenen. Ze hebben hem helaas 
nooit meer teruggezien en waren 
daarover zeer van streek. 
‘Als er straks weer een kerststallen-
tentoonstelling is in de kerk ga ik 
weer kijken of ie er tussen staat,’zegt 
Lies. ‘Tien jaar geleden heb ik dat 
ook gedaan.’

Ien Wervershover over
Vanaf 1945, de jaren vlak na de oor-
log, zorgde Lies voor het gezin van 
haar broer Gert nadat zijn vrouw 
was overleden. De kinderen waren: 
één, drie en vijf jaar oud. Lies was 
24 en is daar zeven en een half jaar 
gebleven. 
‘Of we daar een kerststal hadden 
weet ik niet meer. Het was krap-
pe sokken met alles. Ik naaide en 
 breide alles zelf voor de kinderen.’
In haar herinnering was ze altijd 
erg blij als de kinderbijslag kwam, 
dan kon ze weer wat rekeningen be-
talen. Gert had wel een vaste baan 
bij de gemeente, maar een vorstelijk 
loon was dat niet. 
‘Ik weet nog wel dat ik probeerde 
om van Gert z’n loon wat voor 
mijzelf opzij te zetten. Want ja, ik 
verdiende natuurlijk niks. Op een 
gegeven moment had ik tachtig 
gulden bij elkaar gespaard. Maar 
dan was er weer iets in het gezin dat 
dringend betaald moest worden en 
werd het toch weer besteed. Zo ging 

Lies mocht niet naar huis om de brand te bekijken

Roomsche blijdschap:  Bij ons vijf kloosterlingen
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dat in die jaren.’
Toen burgemeester Raat en ook 
‘pliesie’ Punt hertrouwden zeiden 
ze op het gemeentehuis: 
‘Zoek jij ook eens een vrouw, Gert, 
dan heeft Lies ook nog een kans.’ 
En dat gebeurde.
‘Gelukkig was er voor moin nag ien 
Wervershover over en dat was Cor 
Kuin, ’ lachte Lies. 

Stille Nacht
‘Toen ik zelf kinderen had gingen 
we samen al heel vroeg in de morgen 
lopende naar de kerstnachtmis. Als 
we vanaf de Simon Koopmanstraat 
langs De Hoek liepen, hoorden we 
de grammofoonplaat met het ‘Stille 
Nacht’ van Tinus de Haan, uit de 
luidspreker door het dorp schallen. 
Prachtig hoor. Een half uur voordat 
de kerk begon, stonden we er al voor 
te wachten. Als de koster kwam om 
de deur los te maken ging de hele 
meute naar binnen.’
Moeder Lies ging na de tweede mis 
naar huis, net als andere moeders 
of oudste dochters om thuis de 
 tafel te dekken. Toen versierden ze 
het huis wel en hadden ze later een 
kerstboom. 

Kerststallententoonstelling?
Nu woont ze zelf ook in Sint Jozef 
en zet ze daar haar kerststal met 
Kerstmis, net als haar moeder. In 
de open ruimte van haar buffetkast 
wordt met grotpapier een mooie 
grot gecreëerd met hele kleine 

lichtjes er in en een minikunst-
kerstboompje ernaast. Daar krijgt 
haar kerstgroepje een mooie plek. 
De beeldjes lijken wel hummeltjes, 
heel schattig. 
Alleen zet ze hem na afloop niet in 
de kelder. 
En naar de kerststallententoonstel-
ling? 

‘O, nee, dat durf ik niet. Wij zijn zo 
geschrokken van toen, dat vergeten 
wij in ons gezin nooit meer.‘

De redactie dankt mevrouw Kuin-
Laan voor haar mooie verhaal en 
wenst haar een vredig en gezellig 
kerstfeest toe, samen met alle men-
sen van het verzorgingshuis.

Als de koster kwam om de deur los te maken, ging de hele meute naar binnen

De kinderen van broer Gert waren: één, drie en vijf jaar oud



18

Op 16 oktober 2010 is overleden 
anna Margaretha (annie) van 
der Gulik-Stroet, op de leeftijd van  
85 jaar.
Geboren in Hoogwoud in het jaar 
1924 was er al gauw een verhuizing 
van het gezin naar Medemblik. 
Haar vader begon daar een trans-
portbedrijf. Zij had vijf broers en 
vijf zussen.
De oorlogsjaren ‘40-45 hebben 
diepe indruk op haar gemaakt en 
bij haar achtergelaten. Door haar 
huwelijk met Theo van der Gulik 
in 1947 volgde er een verhuizing 
naar Wervershoof. Daar liggen de 
meeste herinneringen, daar kwam 
het gezin en ook een winkel, een 
sportzaak, op de Dorpsstraat. Dat 
gaf aanloop en bekendheid in het 
dorp en binnen de gemeenschap. 
Veel kwam van pas op het voet-
balterrein en in de kantine, een 
 levendig gebeuren en een welkome 
aanwezigheid. Maar moeders eerste 
aanwezigheid en zorgzaamheid be-
trof altijd haar gezin. Ze probeerde 
er altijd te zijn en het goede thuis-
gevoel invulling te geven, in keu-
ken en huiskamer. Het over lijden 
van haar man en vader voor de 
kinderen, in het volle leven, gaf een 
hele verwerking en verandering. Ze 
heeft dapper de draad van het leven 
weer opgepakt, gesterkt door goede 
herinneringen, met voor ogen de 
taak binnen haar gezin. Het werk in 
de winkel gaf daarbij veel invulling 
en afleiding.
In de nieuwe situatie van haar  leven 
heeft ze meerdere verre reizen ge-
maakt. Op 70-jarige leeftijd stopte 
ze met de winkel. Tafeltje-dekje 
rondbrengen bleef ze nog doen, 
met even onderweg dat contact. In 
latere jaren ging de auto weg, een 

booster kwam er voor in de plaats. 
Het overlijden van zoon Richard 
in Canada gaf haar veel verdriet. 
Voor haar zelf was het de levens-
fase dat het minder goed ging met 
eigen gezondheid, meer gebonden 
aan huis. Ze was dankbaar voor de 
zorgzaamheid en een wakend oog 
van goede buren. Het gaf haar veel 
steun. Het alleen wonen werd voor 
haar moeilijker. Een verhuizing 
naar Verzorgingshuis St. Jozef was 
een volgende stap. Het was een hele 
verandering maar wel nodig. In een 
latere fase werd gekozen voor Hui-
ze Waterpark in Medemblik, nog 
meer verzorging was nodig. Het is 
een korte periode geweest, het laat-
ste half jaar van haar leven. Toch 
nog onverwacht is zij in de ochtend 
van zaterdag 16 oktober overleden. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
woorden van herinnering en dank 
om haar leven. De crematie was op 
21 oktober in Hoorn. 

Op 27 oktober 2010 is in Huize 
St.Jozef overleden Mathilda There-
sia (Tilly) Borm-Stravers. Zij be-
reikte de leeftijd van 82 jaar.
Wijk aan Zee en Duin was haar ge-
boorteplaats en 1928 haar geboor-
tejaar. In 1950 was er haar  huwelijk 
met Arie Borm. In Wijk aan Zee 
werden 3 dochters geboren. Er 
volgde op een gegeven moment een 
verhuizing naar Amsterdam, van-
wege het werk van haar man. In 
Amsterdam werd een zoon gebo-
ren. In 1970 volgde een verhuizing 
naar Wervershoof. Het betekende, 
van de stad naar een landelijke 
omgeving, naar het zin. Van daar-
uit zijn het de voor ons bekende 
jaren en herinneringen. Op de 
Bannestraat was er het wonen, het 
huisadres, en haar taak binnen het 
 gezin. De voortgang van haar leven 
zien we: van echtgenote tot moeder, 
tot oma en omi. Zij heeft 5 jaar ge-
leden afscheid moeten nemen van 
haar man. Voor de kinderen en 
kleinkinderen was het het afscheid 
van hun vader en opa. Voorafgaand 
was er zijn ziek zijn en de kwets-

baarheid van gezondheid, meer en 
meer. In de jaren daarna heeft zij 
dit afscheid meegedragen als gemis, 
als een sluier over haar leven en een 
moeilijke verwerking. Het leven 
was zo lang samen geweest, in lief 
en leed met elkaar verbonden. Ook 
zelf voelde zij in haar eigen leven 
vermindering van levenskracht en 
daarmee kwetsbaarheid. Het wo-
nen op de Bannestraat werd in deze 
periode afgesloten. Gaandeweg was 
er meer zorg nodig. Het werd een 
verhuizing naar het Hospice in 
Hoorn en dit, zo zou blijken, voor 
langere tijd. Het werd daarna een 
verhuizing naar Verzorgingshuis 
St. Jozef, hier in Wervershoof, meer 
in eigen omgeving. Ze heeft er min-
dere en betere dagen gekend. Goede 
zorg werd haar gegeven om er het 
beste van te maken. Langzaam is 
het kaarsje van haar leven minder, 
zwakker gaan branden en is uitge-
gaan op woensdag 27 oktober. 
De kringloop van haar leven is 
voltooid en stilte voorgoed is er 
gekomen. Herinnering en verbon-
denheid was er op verschillende 
manieren: op geschreven kaarten, 
met bloemen en namen op de lin-
ten, met gesproken woorden, eigen 
herinneringen aan een levensweg 
dat dierbaar mag blijven. Het was 
aanwezig in het samenzijn en het 
afscheid nemen in het crematorium 
in Hoorn, op 1 november. Zij moge 
rusten in vrede.

Op 28 oktober 2010 is in Huize  
St. Jozef overleden anna Maria 
Mol-Dudink. Zij is gestorven op de 
gezegende leeftijd van 98 jaar.
Zij werd geboren als derde kind bin-
nen het gezin van Henricus Dudink 
en Catharina Roozendaal. Zij was 
ook de derde, die op 26 maart jarig 
was binnen de familie, naast opa 
Dudink en tante Mien. Zij hielp als 
kind al mee in het huishouden. Ze 
leerde snel wat er in het huishouden 
allemaal bij hoorde aan huishoude-
lijk werk. Op vroege leeftijd ging ze 
naar school. Ze wilde er altijd net-
jes uitzien. Dat had ze goed in de 
hand want ze maakte zelf kleding. 

FAMILIEBERIChTEN
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Veel was ze bezig met het huishou-
delijke: naaien, borduren, haken en 
breien. Baantjes in de huishouding 
had ze op verschillende adressen 
in de omgeving, zoals in Wervers-
hoof en Blokker. Verandering van 
werk volgde er toen ze het besluit 
had genomen om op de veiling in 
Medemblik te gaan werken. Dit had 
nog een ander bijzonder gevolg in 
haar persoonlijke leven. Het is daar 
dat zij haar toekomstige echtgenoot 
Niek Mol zou ontmoeten. Beiden 
gingen zij deze relatie aan, van 
harte. Op een gegeven dag was er 
de trouwdatum, 28 augustus 1951 
en hun gelukkige trouwdag. In hun 
verdere jaren kregen zij een zoon, 
Jan.
Moeders actieve leven zette zich 
voort, in het gezin en in het bedrijf. 
Met alle plezier was dat in de huis-
houding thuis. Daarin had zij haar 
sporen al lang verdiend met opge-
dane ervaring. In het bedrijf was 
ze er met een even grote aandacht 
en vakkundigheid bij het druiven 
krenten en tulpen pellen.
Ze was goed op de hoogte van wat 
er zich afspeelde in het dorp, bij 
kleine en grotere gebeurtenissen. 
Zij hield van lezen: de krant, week-
bladen, maandbladen, parochie- en 
kerknieuws. In contact en praat, 
over en weer, bleef het haar bij. Dat 
was tot op hoge leeftijd.
Een ongelukkige val thuis, 41/2 jaar 
geleden, deed haar nadenken. Ze 
kwam tot het besluit om zich op 
te geven voor Huize St. Jozef. Het 
wachten duurde niet lang.
Het was een hele verandering in 
haar leven om te verhuizen, na zo-
veel jaren Onderdijk. Het was voor-
afgaand, 9 jaar geleden, ook een 
hele verandering en verwerking, 
dat haar man Niek was gestorven, 
samen tóen bijna 50 jaar getrouwd. 
Nu weer een nieuwe fase in haar 
 leven. Het zijn goede jaren gewor-
den met dank voor alle welkome 
zorg en invulling van de dagen. In 

een laatste fase van leven, een aan-
tal weken, was er vermindering van 
levenskracht. Na onderzoek geen 
goede berichten. Zij is er goed mee 
omgegaan, met overgave en geduld. 
Zo kwam er stilte over haar goede 
en beminde leven.
De afscheidsvieringen waren in de 
haar vertrouwde parochiekerk te 
Onderdijk, met dankbare woorden 
ter herinnering. De begrafenis was 
in het familiegraf daarna op 1 no-
vember. 
 

Op 8 november 2010 is in het 
 Nicolaas Verpleeghuis te Lutje-
broek gestorven Piet Smit. Het was 
op de leeftijd van 82 jaar.
In herinnering is er zijn geboorte-
dag op 12 mei 1928 en geboorte-
plaats Hauwert. Hij was de zoon 
van Jan Smit en Guurtje Glas. In het 
gezin waren er 7 kinderen, waarvan 
er 2 als baby zijn gestorven. Op een 
gegeven moment was er een verhui-
zing naar Zwaagdijk-Oost.
Begin jaren 40 verloor vader zijn 
linkeroog door een oogziekte. Hij 
kreeg er een glazen oog voor terug. 
In 1964 leerde hij zijn toekomstige 
echtgenote kennen, Han Sanders. 
Zij trouwden op 14 april 1966. Zij 
gingen op Wervershoof wonen. Er 
kwam een gezin met 3 kinderen, 
een gelukkig samenzijn. Vader Piet 
verdiende voor zijn gezin de kost 
in de bouw op verschillende plaat-
sen, in latere jaren met zijn verant-
woording als opperman. Zwaagdijk 
bleef hem trekken met de voetbal 
en contacten eromheen. Thuis had 
hij zijn bezigheden met het verza-
melen van postzegels en miniatuur 
treinen. Om huis stond er zijn kas 
met druiven en pruimenbomen om 
van te plukken. Hij verzamelde ook 
koper, lood en zink. Met de verkoop 
kwam een extraatje altijd van pas.
In het jaar 1984 werd moeder Han 

getroffen door een beroerte. Het 
was een trieste verandering en 
verwerking. Het leven zag er in-
eens heel anders uit. Het gaf veel 
extra zorg en aanpassing. Het be-
tekende een verhuizing naar een 
andere woning, in de Burgemeester 
Raatlaan. Tot het jaar 2000 kon hij 
zijn echtgenote zo goed mogelijk 
thuis verzorgen. Het was een hele 
opgave. In die periode was enkele 
keren een ziekenhuisopname voor 
hem zelf noodzakelijk vanwege een 
heupoperatie. Het  lopen is daarna 
een probleem gebleven en nog weer 
minder geworden. Het verzorgen 
werd moeilijker. Een opname in het 
Verpleeghuis in Lutjebroek voor 
zijn echtgenote werd meer en meer 
noodzakelijk. Die dag is ook geko-
men.
Na moeilijke jaren thuis kwam voor 
vader in beeld, dat ook voor hem een 
opname in het Nicolaas Verpleeg-
huis onvermijdelijk was geworden. 
Het was in het jaar 2004. Op 19 mei 
van dat jaar overleed moeder Han. 
Het was een diepe verandering en 
verwerking, een stille verwerking 
en innerlijke pijn. In het jaar 2005 is 
er nog een verhuizing geweest naar 
Huize St. Jozef hier in Wervershoof. 
Na een aantal maanden was een 
terugkeer naar Huize St. Nicolaas 
toch het beste in de situatie van dat 
moment. En zo gebeurde het ook.
Zijn gezondheid nam langzaam 
meer en meer af. In het jaar 2009 
lag hij veel op bed, contact werd 
moeilijker, ook eten en drinken. In 
een laatste levensfase begin novem-
ber was vaders levenseinde dichtbij 
gekomen. Stilte kwam er over zijn 
leven in de vroege ochtend van 8 
november. De circulaire spreekt er-
van dat zijn strijd is gestreden, dat 
er rust is gekomen. Zacht en kalm 
is hij overleden. Het afscheid was in 
de navolgende dagen, bijzonder ook 
bij de crematie in Hoorn op vrijdag 
12 november. Hij moge rusten in 
vrede. 
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FAMILIEBERIChTEN

Job Petrus,
zoon van Pieter-Jan en Jojanneke 
van der Gulik-Sterk.

Een hartelijk proficiat aan de 
 ouders, het gezin en familie. 
Van harte toegewenst een blijvende 
verwondering en dankbaarheid. 
Heel veel geluk.

Huwelijksjubileum

25 jaar: 
Nico en Ina Spigt-Slagter.
40 jaar: 
Theo en Ries Heddes-Koeleman.

40 jaar: 
Siemen en Gerda Ruiter-Rood.
55 jaar: 
Kees en afra Koopman-Schipper.
60 jaar: 
Paulus en 
Martha Jong-Noordeloos.
60 jaar: 
Nico en Riet Schouten-Laan.

Een huwelijksverjaardag, 
op verschillende momenten in 
het leven, voor ieder een hartelijk 
 proficiat. 
Alle reden om bij stil te staan, met 
herinnering aan een reeks van 
jaren, met dankbaarheid. 
Veel goede wensen ermee 
verbonden, op weg naar de 
toekomst. 
Nogmaals proficiat.

GEDOOPT

Zo zingen we in allerlei liedjes met Kerstmis.
We gaan natuurlijk niet echt met trein of auto 
naar Bethlehem.
Maar met ons hart en onze gedachten.
We zijn blij met Jezus, geboren in Bethlehem.
Daarom wordt Bethlehem voor ons een bijzonder 
plaatsje.
Misschien woon je waar je bent geboren 
en je vader en moeder ook.
Misschien ook niet.
Weet je de namen van die plaatsen?
Ben je er weleens geweest?
Ga je er wel eens naar toe?
Praat er eens met je ouders over: 
wat hebben zij er beleefd?
 
Je lijkt meestal op mensen van de plaats 
waar je lang woont.
Je neemt hun tongval over.
Je bent een beetje trots op je woonplaats.
 
Jezus stond bekend als ‘Jezus van Nazareth’.
Want daar heeft hij het langste gewoond, 

voordat Hij ging rondtrekken 
Om wel te doen en te preken.
 
Lucas vertelt, 
dat Jezus in Bethlehem werd geboren.
Lucas had veel van Jezus gehoord.
Hij vond het mooi wat Jezus gezegd had.
Hij wilde doen wat Jezus deed.
Hij ging het overal vertellen.
 
Wat Lucas zo mooi vindt van Jezus, was, 
dat Jezus opkwam
voor arme mensen.
Jezus kon goed vergeven.
Jezus verdedigde de zwakken.
Jezus vond niemand overdreven belangrijk, 
maar iedereen
ècht belangrijk.
Mensen die zichzelf belangrijk vinden, 
moesten eerst maar 
eens leren anderen van dienst te zijn.
 
Dat vond Lucas het mooiste van Jezus.

We gaan naar Bethlehem
vOOR DE KINDEREN
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinderkoor
- oud-leden van het Regiokoor
- de fanfare,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
kindernevendiensten,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers van ‘Nu en Straks’,
de webmaster,
Marcel Deen Webcentre.nl,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
orgelcomité,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxilia-Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,

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

Naast de wens voor u allen:
een zaLIG KERSTFEEST
en een zaLIG NIEuWJaaR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2011 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

HET PaROCHIEBESTuuR
EN DE PaSTOR VaN DE SINT WERENFRIDuSPaROCHIE

WENSEN u aLLEN EEN
zaLIG KERSTFEEST EN EEN GEzEGEND NIEuWJaaR TOE

s


