
VASTENTIJD

We staan voor de Veertigdagentijd 
of Vastentijd.

Wanneer jullie vasten, 
zet dan niet zo’n somber gezicht 

als de huichelaars, 
want zij doen dat 

om iedereen 
te laten zien 

dat ze aan het vasten zijn. 
Ik verzeker jullie: 

zij hebben hun loon al ontvangen. 
Maar als jullie vasten, 

was dan je gezicht 
en wrijf je hoofd in met olie, 

zodat niemand ziet 
dat je aan het vasten bent, 

alleen je Vader, 
die in het verborgene is. 

En jullie Vader, 
die in het verborgene ziet, 

zal je ervoor belonen. 

Mattheüs 6, 16-18
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BELANGRIJK

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

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

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

GAAT U VERHUIZEN?

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

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

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

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

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

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

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

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

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

�

VAN DE REDACTIE

In dit nummer van Nu en Straks wordt u weer op 
de hoogte gebracht van allerlei zaken die zich in de 
 parochie afspelen. De jeugd is ijverig bezig om zich voor 
te bereiden op de eerste Communie en op het Vormsel 
onder leiding van de enthousiaste werkgroepen. 
Verder kunnen we opnieuw terugzien op een goed 
 geslaagde actie Kerkbalans waar u allen aan heeft  mee-
gedaan. 
U wordt uitgenodigd om aan de Stille Omgang deel te 
nemen, ook jongeren besteden daar aandacht aan. 
Verder kunt u zich weer aanmelden voor het zieken-

triduüm, niet dat u daar ziek voor hoeft  te zijn, voor 
ouderen is het ook heel fi jn om deze dagen mee te 
 maken. 

Wij wensen u veel leesplezier en: vergeet de vastenactie 
niet.
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Opmerking: als achter ‘liederen’ 
een R staat, dan betekent dit: 
onder steuning door leden van het 
vroegere Regiokoor.

5-6 maart: Carnavalszondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 15.00 uur: 
Vormselviering met 
AOW-Jongerenkoor. Vormelingen 
van de St. Werenfridusschool.
zaterdag 18.00 uur: 
Vormselviering met 
AOW-Jongerenkoor. Vormelingen 
van de ‘Schelp’, de Dijkwerkers en 
Het Palet.
Vormheer in beide vieringen is de 
Zeereerw. Heer H. Post, 
uit Aalsmeer, met assistentie van 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communie-
viering met liederen (R).
 Groep Wervershoof.

VEERTIGDAGENTIJD

9 maart: Aswoensdag

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

12-13 maart: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Voorstellingsdienst van de Eerste 
Communicanten, begin van hun 
voorbereiding. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.
De zondagviering in dit eerste 
weekend van de Veertigdagentijd is 
een boeteviering, in onze voorberei-
ding op weg naar Pasen.

19-20 maart: 2e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). 
Groep Wervershoof.

26-27 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest.

2-3 april: 4e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). 
Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering 
met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.

9-10 april: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen 
(met AOW-Jongerenkoor). 
Pastor J. Suidgeest. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen (R). 
Pastor C. Koning.

16-17 april: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Palmzondagviering, 
met de  zegening 
en het uitdelen 
van  palmtakjes. 
Palmzondag is het begin 
van de Goede Week.

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

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

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

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

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

Van harte welkom!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITURGISCH ROOSTER 
van 5 maart tot en met 17 april 2011
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Op de tekening hierboven kringelt 
rook omhoog. Waar rook is is vuur. 
Wat achterblijft  als het vuur is uit-
gebrand, dat is een hoopje as. Een 
legpuzzel van drie woorden laat op 
diezelfde tekening zien wat bij de 
eerste dag van de Veertigdagentijd 
hoort, en dat is: as. De naam ‘As-
woensdag’ is ons vertrouwd. As-
woensdag opent een bijzondere tijd 
van 40 dagen. Aan verschillende 
andere woorden kunnen we den-
ken die bij de Veertigdagentijd ho-
ren. Het zijn woorden als: vasten-
tijd, sobere tijd, tijd van bezinning. 
Woorden als: bekering, ommekeer, 
inkeer. Woorden als: verande-
ring van leven, een nieuwe start 
maken, aandacht hebben voor de 

Derde Wereld, en dus vastenactie, 
het spaardoosje voor de kinderen. 
Aandacht hebben voor de zondag-
viering, extra aandacht daarvoor in 
deze komende weken, aandacht en 
onze aanwezigheid. De Veertigda-
gentijd wordt in al zulke woorden 
een bijzondere tijd, op weg naar Pa-
sen.

Genoemde woorden liggen voor 
ons klaar om ze op te pakken en te 
combineren en ze zo tot een geheel 
te maken, als een soort legpuzzel.
Uit deze legpuzzel mogen we-door 
zes weken heen-het woord ‘Pasen’ 
zichtbaar laten worden. We heb-
ben 40 dagen de tijd om daarnaar 
toe te leven, naar toe te werken en 
ons daarnaar te richten. Genoemde 
woorden liggen niet buiten ons le-
ven. Ze zijn ermee verbonden. Ze 
liggen binnen handbereik.

Een legpuzzel is om op te lossen. 
Losse woorden passen bij elkaar. Je 
gaat verband zien, samenhang. En 
zo kunnen we op weg gaan om de 
eigen woorden, die bij de komende 
Veertigdagentijd passen, in mekaar 
te schuiven en ze met ons leven te 
verbinden. Wat tevoorschijn komt 

in deze bijzondere tijd, dat is het 
woord en de werkelijkheid van 
PASEN! Licht, verrijzenis, nieuw 
leven. Dat alles rond de bijzondere 
persoon van Jezus van Nazaret, die 
ons daarin is voorgegaan en ons 
ook vandaag de dag daarin voor-
gaat. Zijn levensweg staat niet los 
van ons leven, als een voorbeeld en 
richtingwijzer.
Van harte u allen een inspirerende 
Veertigdagentijd toegewenst met 
een eigentijdse en waardevolle in-
vulling. Voorafgaand zijn er woor-
den genoemd als een handreiking, 
een weg om te gaan.

Pastor J. Suidgeest

VEERTIGDAGENTIJD   
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Uit de vergadering van december 
2010 en van januari 2011.

Catechese en Liturgie

Er zijn in deze periode van het 
jaar de jaarvergaderingen van 
 verschillende koren geweest of zij 
komen nog: Herenkoor, Dames-
koor,  AOW-Jongerenkoor. Goed 
voor onderling contact, nuttig voor 
informatie, met ruimte voor wen-
sen, kritiek, verbeteringen, enz. 
Waardering en dank is gezegd voor 
alle inzet.
In de Advent hebben de beide basis-
scholen een eigen viering in de kerk 
gehad. De Schelp had een Advents-
viering, de St. Werenfridusschool 
een kerstviering. Het is mooi om 
zoveel kinderen tegelijk in de kerk 
samen te zien. Dank voor de ver-
zorging hiervan.
De misdienaars waren blij met een 
kerstattentie, als dank voor hun 
taak in het jaar.
Koster Piet Brandsen heeft  de beel-
den van de kerststal in de kerk 
prachtig opgeknapt en kleine be-
schadigingen weggewerkt. De op-
slagruimte voor de beelden in een 
van de biechtstoelen is wat ruimer 
gemaakt, d.w.z. met een klein zol-
dertje erin. Op dit zoldertje slapen 
nu de schapen-beeldjes! Dank aan 

de tuinmannen voor deze extra 
voorziening.
Veel zorg is er besteed aan de 
 vieringen met Kerstmis en rond 
de Jaarwisseling. Dank aan alle 
betrokkenen voor inzet, met ver-
schillende invulling van taken, een 
mooi geheel. 
De voorbereiding op de Eerste 
Communie en het Vormsel is van-
uit de beide werkgroepen gelijk na 
de kerstvakantie goed op gang ge-
komen. Dat was met ouderavonden 
en met de eerste samenkomsten 
voor de Vormelingen. De Eerste 
Communicanten volgen later, na 
hun Voorstellingsdienst in de kerk. 
Voor de Eerste Communicanten 
is een nieuw project beschikbaar. 
Door kleine groep is er in de afge-
lopen tijd hard aan gewerkt, met 
een mooi resultaat. Het project is 
beschikbaar voor de regio. 
Voorzover op dit moment opgege-
ven, zijn er 45 Vormelingen en 32 
Eerste Communicanten. In deze 
periode van het jaar zijn er ook en-
kele Kindernevendiensten gepland, 
in tijd tussen de Gezinsvieringen in. 
Begin januari was er voor de groep 
lectoren en voorgangers een avond 
(etentje) bij ’t Fortuin. Dit was op 
uitnodiging van een parochiaan 
die op die manier zijn waardering 
wilde uiten voor deze belangrijke 
groep met bijzondere taken in de 
liturgievieringen. Met bijzondere 
dank graag aangenomen. 

Onderhoud en 
Financiën

De klok (uurwerk) aan de west-
kant van de toren zit muurvast. De 
enige manier om te repareren is 
van buitenaf, met telekraan. Dan 
kan ook ander werk worden aan-
gepakt: controle van alle lampjes 
en een voorziening bedenken tegen 

duivenafval, vanuit de toren op de 
grond, beneden bij de ingang van 
de kerk. Het gaat om aanbrengen 
van duivenpennen zodat duiven 
daar niet meer kunnen landen. De 
portaaldeur aan de binnenkant kerk 
(in het voorportaal) is aan opknap-
beurt toe. We vragen off erte aan. 
In de voortuin is een groene boom 
verwijderd. Deze was te breed en te 
hoog om bij te houden. Voordeel: 
op deze manier een beter zicht op 
de voorkant van de pastorie.
Naar het bisdom is een renovatie-
plan van de kerk gegaan. Het plan 
bestrijkt de komende 6 jaar. Daar-
mee verbonden is een aanvraag om 
subsidie opgesteld en ingediend bij 
de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed (RCE) in Amersfoort. Datum 
voor inzending: vóór 15 januari 
2011. De verwachting is dat er een 
groot aantal inzenders zal zijn. Het 
wordt dan onder notarieel toezicht 
een kwestie van loten. In het gun-
stigste geval bedraagt de subsidie 
65%. De totale restauratie (over 6 
jaar) is echter fors, namelijk rond 
700.000 euro, voor kerk en toren. In 
het gunstigste geval: uitgeloot wor-
den én in aanmerking komen voor 
subsidie, dan blijft  er nog een groot 
bedrag over om zelf te fi nancieren, 
allemaal niet eenvoudig.
De Binding vraagt om jaarlijkse bij-
drage voor de wekelijkse berichten. 
We gaan ermee accoord. De jaarre-
keningen 2008 en 2009 zijn goed-
gekeurd. Actie Kerkbalans 2011 
komt ter sprake. Het draaiboek is 
bijgewerkt naar de situatie van dit 
moment. Het is een steun bij de 
 organisatie. Alles komt op gang.
De jaarlijkse bijdrage aan het bis-
dom is verhoogd. Het bisdom vraagt 
aan de parochies om een voorschot, 
bedoeld als werkkapitaal. Met het 
bestuur van de Gemeenschapsvei-
ling is een gesprek geweest om te 
bekijken en te organiseren dat de 
rondgang langs de huizen voor de 
veiling niet samenvalt met de avond 
dat de lopers van Actie Kerkbalans 
hun ronde doen. Dat geeft  voor een 
aantal mensen thuis bij de deur 

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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verwarring. Het gaat vooral om de 
maandagavond ná het weekend van 
Kerkbalans, dat is dé avond. Het is 
een punt dat aandacht krijgt.

Kerk en Samenleving 

Na de kerstvieringen is een deur-
collecte gehouden voor de Advents-
actie. De opbrengst was 1319 euro, 
bestemd voor sanitaire verbeterin-
gen op enkele scholen in de buurt 
van Bethlehem. Dank daarvoor. In 
Hoorn is een vergadering geweest 
van het MOV, Missie, Ontwikke-
ling en Vrede. Onderwerp o.a. de 
keuze van een project voor Vas-
tenactie 2011. Met regelmaat is er 
een deurcollecte voor de plaatse-
lijke P.C.I. De P.C.I. is blij met deze 
ondersteuning om haar taak te 
kunnen uitvoeren waar o.a. in een 
noodsituatie hulp nodig is. Op de 
kerstmarkt (winkelcentrum) was 
Auxilia/Brasili-ja aanwezig met 
 eigen stand. Opbrengst was rond 
200 euro. Dank daarvoor. Na af-
loop van de Oudejaarsviering in de 
kerk was er een deurcollecte voor 
het werk van Brasili-ja. Dank voor 
dit gebaar en opbrengst. Er is vanuit 
Auxilia/Brasili-ja al een vooraan-
kondiging gedaan, dat het 25 jarig 
bestaan van Brasili-ja wordt ge-
vierd op 27 november van dit jaar. 
Tevens dan het 25 jarig priesterfeest 
van Pastor Sjaak de Boer. Later 
meer informatie hierover. Voor de 
Vastenactie 2011 is een pakket met 
materiaal binnengekomen. Van 
7 t/m 10 april 2011 wordt in Zuid 
Limburg een spirituele Vierdaagse 
gehouden. Deze tocht wordt gekop-
peld aan ondersteuning willen ge-
ven aan de Vastenactie. Zie elders 
in deze Nu en Straks. 

Gemeenschapsopbouw 

De kerststallententoonstelling in 
het weekend van 18/19 december 
2010 was een mooi gebeuren. Deze 
keer met een prachtige aankleding 
aan de zijkanten met witte doeken. 
(Dank aan de fam. Gitzels voor 
deze mooie achtergrond). Dank 
aan  allen die er met hun kerststal 
waren. Het optreden van ons AOW-
Jongerenkoor en van Four Winds 
gaf iets extra’s. De Wereldwinkel 
was dankbaar aanwezig met o.a. 
kerstartikelen en ook de P.C.I. met 
een eigen stand. Engeltjes  gingen 
met tractatie rond!
Met de kerst zijn vanuit het Paro-
chiebestuur kerstwenskaartjes ver-
stuurd naar alle medewerkers/sters. 
Het was met goede wensen voor 
Kerstmis en de Jaarwisseling, op 
weg naar het nieuwe jaar. In deze 
groet was ook dank opgenomen 
voor alle inzet, arbeid en samenwer-
king binnen onze gemeenschap.
Op 15 februari is de jaarlijkse avond 
gepland voor de Wijkcontactperso-
nen in ‘de Inzet’. Als inleider is broe-
der Dirk Bakker (Hoorn) gevraagd. 
Hij zal een dialezing  houden over 
de Papua’s en de mensenrechten, 
vroeger en nu. Dit als een mooi on-
derdeel van deze avond.

Regionieuws 
 
Op 20 oktober 2010 was er in Hoorn 
voor de parochies en regio’s een 
avond, waarbij een afvaardiging 
aanwezig was vanuit het bisdom. 
Agendapunten waren: fi nanciën, 
personele zaken, het sluiten van de 
dekenale centra, regio-herindeling, 

toekomstige samenwerking, enz. 
Op verschillende punten bleek 
verschil van denken en van pasto-
rale benadering tussen het bisdom 
en de basis. Duidelijk bleek dat de 
 fi nanciële situatie over het geheel 
niet rooskleurig is en niet duidelijk 
was uitgewerkt.
Op 8 februari is er een contact-
avond tussen afgevaardigden van 
de 5 parochies van onze regio en 
afgevaardigden van 3 parochies, als 
deel van de regio ‘de Kromme Leek’. 
De 3 zijn: Nibbixwoud,  Wognum 
en Zwaagdijk-West. Het doel (van-
uit het bisdom) is om te komen tot 
een regio van 8 parochies, schaal-
vergroting. Deze avond zal een 
open karakter hebben, een kennis-
making. Het is nadenken over het 
vergroten van de eigen regio naar 8 
parochies.

Tuin en 
Begraafplaats

De tarieven van de grafrechten 
worden aangepast, daarbij lettend 
op landelijke aanbevelingen.
Voor een volgende periode wordt 
een kleine, redelijke verhoging in-
gevoerd.
Op de hoek van de kerk, bij het eer-
ste kerkhof, en dichtbij het nieuwe 
hek, zal er lamplicht komen als 
het donker is in de avond en in de 
nacht. Het geeft  een veiliger idee 
als er licht brandt in de buurt van 
het nieuwe hek, in de late avond en 
nacht. Het hek is dan dicht. 
De verlichting van het kerkhof met 
bouwlampen in de avond van 2 
november (Allerzielen) is positief 
ervaren. Dank voor de verzorging 
hiervan. 

We nemen nog enkele ingekomen 
stukken door.

Dat was het voor deze keer. 

NIEUWS EN ACTIVITEITEN
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Bent u nog niet eerder geweest?
Vrijdag 4 maart a.s. vindt al weer voor de 56e keer de 
gemeenschapsveiling plaats in Café-Restaurant ’t For-
tuin. De catalogus met daarin de vele koopjes heeft  u 
deze week ontvangen. Ik nodig u van harte uit hierbij 
aanwezig te zijn. Met uw koopje levert u een bijdrage 

aan één van de vele verenigingen die onze gemeenschap 
rijk is. Heeft  u nog nooit eerder de stap genomen (dur-
ven nemen), dan raad ik u aan om de gemeenschaps-
veiling toch eens te komen bezoeken. U zult merken 
in welke gezellige en bijzondere sfeer zo’n veilingavond 
verloopt. Indien u vóór 20.00 komt ontvangt u koffi  e 
met iets lekkers daarbij gratis. Uiteraard vergeten wij u 
ook de rest van de avond niet.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 u in ’t Fortuin.
Ik zie u graag!

Namens de stichting gemeenschapsveiling 
Wervershoof
Ben Droog, voorzitter

ACTIE KERKBALANS 2011
De verzorging van een goed lopende Actie Kerkbalans 
komt elk jaar weer terug. Het is altijd weer een span-
nend gebeuren. De aanloop in een goed stuk voorbe-
reiding wordt tijdig ingezet. Een van de belangrijkste 
bezigheden daarbij is het op orde hebben van de juiste 
adressen. Steeds zijn er verhuizingen. Het kan een bin-
nenverhuizing zijn in eigen dorp of een verhuizing naar 
een  andere plaats, dichtbij of ver weg.
Half januari is er de woensdag, waarop de grote witte 
enveloppe (met inhoud) wordt opgehaald door zo’n 65 
lopers. De dagen volgen van het wegbrengen. Dan is er 
het weekend, zaterdag en zondag, met extra aandacht 
in de beide vieringen, een opwekkend woord.
Daarna de maandagavond! 
Een stoet mensen komt binnen, na  elkaar. Het zijn op-
nieuw de lopers, nu met de retourenveloppen. De ronde 
is gedaan. Het gaat evengoed nog vlug. 
Er wordt geteld. Rond 21.00 uur is er een spannend 
nieuwsgierig zijn! Het bedrag wordt genoemd. Ook dit 
jaar met een goed gevoel. We zijn dankbaar voor de 
eerste telling, die op dat moment via telefoon of email 
naar de Binding gaat. En hier is dan het bedrag van dát 
moment: 58.472 euro.
We blijven meestal nog een uurtje nazitten, praat ge-
noeg als het gaat over fi nanciën, onderhoud, pastoraat 
of andere dingen.
In de loop van de week zijn nog vele enveloppen nage-
bracht. In het volgende weekend konden we een nieu-
we stand vernemen, uitgelopen naar 61.600 euro. Een 
prachtig resultaat, om dankbaar voor te zijn.
Waar het uiteindelijk om gaat, dat is om oprecht dank 
te zeggen aan allen die hebben meegedaan, met een 
 eigen zorg en verantwoordelijkheid, met een mach-
tiging of een bijdrage contant. Dank aan de lopers, aan 
het kleine comité, aan mensen achter de schermen.

Denkend aan het gekozen thema woord voor dit jaar 
mogen we zeggen: ‘Onze kerk, van blijvende waarde’, 
om van harte te steunen en overeind te houden, voor 
nu en voor de verdere jaren, de toekomst. Heel veel 
dank.
 
Parochiebestuur 
St. Werenfridus

GEMEENSCHAPSVEILING WERVERSHOOF
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Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Na maanden van voorbereiding 
gaan we vanaf 8 maart van start met 
de communicantjes. De kinderen 
volgen een speurtocht door de kerk, 
met uitleg van Pastor Suidgeest over 
wat daar allemaal te zien is. 
Woensdag 9 maart om 13.30 uur 
worden de communicantjes in De 
Inzet verwacht voor de knutselmid-
dag en vrijdag 11 maart om 15.30 
uur in de kerk om te oefenen. 
Deze middagen bereiden ze zich 
voor op de Voorstellingsdienst van 
zaterdag 12 maart om 19.00 uur. 
Het thema van dit jaar is: Als een 
vis in het water.
De kinderen zullen een vis knutse-
len en aan iedereen vertellen wan-
neer zij zich als een vis in het  water 
voelen. Het wordt een vrolijke vie-
ring die opgeluisterd wordt door 
de kinderen van het kinderkoor. U 
komt toch ook naar ons kijken en 
luisteren?

Tijdens de Voorstellingsdienst krij-
gen de communicantjes hun pro-
jectmap uitgereikt. Daarin gaan 
we de komende weken werken. In 
deze map staan allerlei verhaaltjes, 

opdrachtjes en gebedjes, waarmee 
de kinderen voorbereid worden 
op hun Eerste Heilige Communie. 
Voor de ouders is het belangrijk dat 
ze in de map de brief van het Ge-
zamenlijk Gastouderproject goed 
lezen en het projectoverzicht goed 
in de gaten houden. Want sommige 
onderdelen doen de kinderen met 
hun ouders thuis. Sommige onder-
delen doen we samen in De Inzet 
tijdens een kerkdienst. Dat staat al-
lemaal in het projectoverzicht. Te-
gen het einde van de kerkdienst ko-
men de kinderen weer terug in de 
kerk. Een paar kinderen mogen iets 
vertellen over wat ze in De  Inzet 
hebben gedaan en lezen een kort 
gebedje voor. 
Deze kerkdiensten zijn op zater-
dagavond 19 en 26 maart en 2 en 9 
april. Ook gaan de kinderen op za-
terdag 16 april aan tafel met pastor 
Suidgeest.

Daarnaast doen we nog allerlei 
 leuke en interessante activiteiten. 
Zo komt op woensdagmiddag 16 
maart Nel Bus de kinderen vertel-
len over de kinderen in Gambia. Zij 
vertelt hierover altijd heel enthou-
siast en de kinderen zijn altijd een 
en al oor. Wilt u hier iets meer over 
weten? Kijkt u dan eens op www.
june-gambia.nl. Voor de kinderen 
in Gambia kunnen de communi-
cantjes ook iets doen. Zij krijgen 
waarschijnlijk allerlei cadeautjes en 

geld voor hun Communiefeest, het 
zou toch mooi zijn als ze daarvan 
iets delen met kinderen die bijna 
niets hebben. Daarom krijgen ze 
tijdens het project een spaardoosje. 
Wie weet willen ze daar iets in doen 
voor Stichting June van Nel Bus. Zij 
zorgt er voor dat scholen worden 
gebouwd en waterputten worden 
gemaakt in Gambia. Alvast harte-
lijk dank.
De kinderen brengen ook een be-
zoek aan de molen van Wervershoof 
en aan Leekerweide in Wognum. 
Vooral het bezoek aan Leekerweide 
maakt ieder jaar veel indruk.

Wanneer we het hele project af 
 hebben is het tijd voor hun Eerste 
Heilige Communie op zondagoch-
tend 1 mei. Om 9.00 uur de kinde-
ren van de Werenfridusschool en 
de Dijkwerkers en om 11.00 uur 
zijn de kinderen van de Schelp aan 
de beurt. We hopen dat er heel veel 
mensen komen kijken en luisteren 
naar dit feestelijke gebeuren. 
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel 
 plezier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e Communieviering

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

Van 7 t/m 10 april 2011 wordt een 
wandelvierdaagse gehouden langs 
verschillende pelgrimsoorden in 
het Zuid-Limburgse grensgebied, 
een schitterend landschap. 

Hierbij enkele gegevens ter 
informatie:
De gemiddelde afstand per wan-

deldag is: 20 km. Overnachting is 
in (voormalige) kloosters en histo-
rische plaatsen. Elke avond zijn er 
bijzondere sprekers, inspirerende 
workshops, meditaties en bijeen-
komsten. Deelnamekosten zijn: 
250 euro per persoon: voor onder-
dak, maaltijden en begeleiding. Ex-
tra uitdaging: elke deelnemer aan 

deze Pelgrimstocht verplicht zich 
750 euro bijeen te brengen voor 
het werk van de Vastenaktie op de 
 Filippijnen. Dit kan via sponsors. In 
de kerk hangt een uitgebreide pos-
ter op het prikbord, ter informatie.
Ook is er een informatiebron: 
www.vastenaktie.nl/pelgrimstocht. 
Telefoon: 088-3665438. 

EEN SPIRITUELE VIERDAAGSE
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Zaterdag 5 maart worden maar 
liefst 47 kinderen uit groep 8 van 
de basisscholen gevormd in onze 
Werenfriduskerk. Om 15.00 uur 
start de Werenfridusschool samen 
met het bijzonder onderwijs Hoorn 
de eerste viering. De tweede viering 
voor de kinderen van De Schelp, 
Het Palet en De Dijkwerkers is om 
18.00 uur.
Het beloven twee prachtige vie-
ringen te worden, beiden verzorgd 
door het AOW jongerenkoor.  Klasse 
van hen dat we daar weer de bereid-
heid hebben gevonden om beide 
vieringen muzikaal te omlijsten. 
Naast pastor Suidgeest zal, net zo-
als vorig jaar, Zeer Eerwaarde Heer 
Post in de vieringen voorgaan; ook 

daar zijn we als werkgroep heel blij 
mee.
De werkgroep zoekt overigens nog 
versterking en dan het liefst een 
 ouder die zijn “roots” vindt of vond 
bij de Schelp. Heb je dus een kind 
of kinderen (gehad) op de Schelp, 
 aarzel niet om ons te benaderen 
 (06-46130077) om zien of het wat 
voor je is. Een mooi project wel-
ke we in de 1e maanden van het 
jaar met elkaar draaien. Dit is te 
overzien. Heb je als ouder een of 
meer kinderen (gehad) op bijv. de 
 Werenfridus, ook dan ben je na-
tuurlijk meer dan welkom.
De kinderen gaan nu met hun groep 
de laatste middag/avond ter voor-
bereiding in. Op school zal er ook 

nog fl ink worden geoefend, evenals 
in de kerk. We wensen jullie veel 
succes en hopen dat het voor jullie 
op 5 maart een hele mooie viering 
mag worden waar jullie later nog 
met veel plezier aan terugdenken!
 
Werkgroep Vormen

Het is bijna zover...

In verband met Koninginnedag is het ziekentriduüm 
niet in de week na Pasen maar op 7, 8 en 9 april a.s.

Wilt u dit met ons meevieren graag opgeven bij 
Greet Haakman 
telefoon 0228 581252, vóór 7 maart.

De onkosten zijn voor 3 dagen: € 30,-
2 dagen: € 20,- 
1 dag : € 15,-
Vervoer kan geregeld worden.
 
Greet Haakman
Werenfridushof 21
Wervershoof

ZIEKENTRIDUÜM TE WOGNUM

Om de paar jaar is er in het Verzorgingshuis St.Jozef, 
meestal in de Veertigdagentijd, een Gezamenlijke 
 Ziekenzalving. Als datum voor deze keer is gekozen: 
zondag 3 april.
De aanvangstijd is ’s middags om 15.00 uur. In Huize 
St.Jozef komen we samen in de benedenzaal. 
Voorafgaand aan deze datum is er ruim een week eer-
der een Infor matiemiddag. Het gaat dan om uitleg te 
geven over deze viering, met elkaar daarover eventueel 
in gesprek te gaan als er behoeft e aan is. Op die uit-
legmiddag is er de mogelijkheid om zich voor de geza-
menlijke ziekenzalving op te  geven. 
Deze  informatiemiddag is op woensdag 23 maart. Ook 
dan is de aanvangstijd: ’s middags om 15.00 uur. 
Van harte welkom, in de benedenzaal. 

We spreken liever niet meer van het Sacrament van de 
stervenden maar van het Sacrament van de zieken. Dat 
is een gunstige verandering in ons denken. We mogen 
dit Sacrament als troost en rustgevend ervaren, niet 
slechts in een laatste levensmoment. Ook in het leven 
zelf kunnen er momenten zijn van kwetsbaarheid, pijn, 
terugval. Dan hebben we behoeft e aan troost, kracht, 
rust. We hopen op betere dagen. 
Ook mensen buiten Huize St.Jozef zijn van harte wel-
kom als zij zich in bovenstaande herkennen. 
Daarom via dit nummer van ‘Nu en Straks’ deze 
 informatie. 

Een hartelijke groet,
Pastor J. Suidgeest

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING
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Dans
De dansers van de bekende dans-
school Lucia Marthas zullen de 
avond op spetterende wijze openen. 

Zandtovenaar
Zandtovenaar Gert van der Vijver 
zal de boodschap van de Stille Om-
gang uitbeelden op een bijzondere 
en creatieve manier. Hij was recen-
telijk nog op TV, in het programma 
‘Op zoek naar God’. Laat je door 
hem verrassen! 

Reboot
Priester Michel Remery zal op in-

teractieve wijze ingaan op het the-
ma Reboot. Aan de hand van vra-
gen zal hij met ons bespreken wat 
Christus te maken heeft  met onze 
persoonlijke Reboot. We sluiten af 
met de eucharistieviering waarin 
mgr. Punt, de bisschop van Haar-
lem-Amsterdam, voor zal gaan. 
Code-X Music Nationaal Jongeren-
koor zal hierbij aanwezig zijn! 

Stille Omgang
Het hoogtepunt van de avond is het 
in gebed lopen van de Stille Om-
gang, door de straten van centrum 
Amsterdam. 

De Stille Omgang vindt plaats 
op zaterdag 19 maart 2011, in 
de  Mozes & Aaronkerk, aan het 
 Waterlooplein in Amsterdam. in 
Amsterdam. Voor de 130e maal 
 alweer! De avond begint om 20.00 
en eindigt rond 24.00. De entree-
prijs bedraagt 7 euro. 

Meer info
Heb je vragen over het SO-jonge-
renprogramma? De organisatie 
helpt je graag verder. 
Kijk op www.stille-omgang.nl/jon-
geren, of neem contact op met het 
Jongerenpastoraat van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam, T 023 5112 
635. Flyers en posters van het SO-
Jongerenprogramma kunnen aan-
gevraagd worden via info@jongbis-
domhaarlem.nl 
Aanmelding gewenst via aanmel-
ding@stille-omgang.nl.

Meer over de SO
Het SO-Jongerenprogramma is uit-
gegroeid tot een nationaal  katholiek 
jongerenevenement van formaat, 
dat elk jaar honderden jongeren 
vanuit het hele land naar de hoofd-
stad trekt. Steeds meer jongeren 
trekken jaarlijks vanuit het hele 
land naar ‘Mirakelstad’ Amster-
dam om daar het eucharistisch 
wonder van 1345 te herdenken en 
een krachtig signaal van geloof af 
te geven, temidden van de grote 
stad Amsterdam. In gebed lopen 
zij door de binnenstad en laten zo 
zien hoezeer God bij ons mensen 
betrokken is. Voor meer informatie 
over de Stille Omgang in het alge-
meen: www.stille-omgang.nl 

Tot ziens in Amsterdam 
op 19 maart!

Het SO-Jongerenprogramma wordt 
elk jaar georganiseerd door een en-
thousiaste groep jongeren, onder 
verantwoordelijkheid van het Gezel-
schap van de Stille Omgang en met 
ondersteuning van het Jongeren-
pastoraat van het bisdom Haarlem-
Amsterdam.

JONGERENPROGRAMMA STILLE OMGANG 2011 

Het thema van het Jongerenprogramma van de Stille Omgang (SO) 2011 
is ‘Reboot’ en dat vormt de kern in het programma. Er komt veel op ons 
af maar wat doen we daarmee? Af en toe lopen we vast en hebben we 
even een ‘reboot’ nodig. Doe ik dan alles weg? Wat is belangrijk in mijn 
leven, waar leef ik voor en wat heeft  God hiermee te maken? 
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Heb jij al plannen voor de zomer? 
Wat dacht je van een reis naar 
Madrid in Spanje? Je zou niet de 
enige zijn, want vanuit de hele 
wereld reizen zo’n miljoen jonge-
ren af naar Madrid om deel te ne-
men aan de Wereldjongerendagen 
(WJD). Ga je mee?

Vanuit Nederland worden verschil-
lende reizen naar de Wereldjon-
gerendagen georganiseerd (16-21 
augustus 2011). Het is het grootste 
internationale jongerenevenement 
ter wereld. ‘Wereldjongerendagen’ 
staat voor een week lang nieuwe 
vrienden ontmoeten, lol maken, af-
zien, eucharistie vieren, multiculti 
socializen… een indrukwekkende 
ervaring die je nooit zult vergeten.

Sterrenhemel
Drie ochtenden lang is er in Madrid 
een Nederlandstalig programma 
met swingende muziek, gezellig-
heid, catechese en een mis. In de 
middagen en avonden neem je deel 
aan het jongerenfestival in de stad, 
met muziek, theater, discussie en 
nog meel meer. De week wordt af-
gesloten met een grote avondwake 
onder de sterrenhemel, en een in-
drukwekkende slotviering met de 
paus.

Jezus
Het thema van deze WJD-editie is 
‘Geworteld en opgebouwd in Jezus 
Christus, standvastig in het geloof.’ 
Een stevig thema, waarvan je mis-
schien niet zo in één keer begrijpt 

wat het precies inhoudt, maar wat 
de moeite waard is om verder te 
ontdekken. Wie naar de WJD gaat, 
maakt een reis in het geloof. Je ont-
moet Jezus! In de Eucharistievie-
ringen, in gesprekken met je reis-
genoten, in je eigen hart. Ga je dit 
avontuur aan? 

Veel bisdommen plakken aan het 
bezoek aan Madrid nog een leuke 
reis vast naar een aantal andere 
reisbestemmingen. 
Kijk voor meer info daarover op 
www.jongkatholiek.nl.

Vanuit verschillende opstappun-
ten in Noord-Holland vertrekken 
we 10 augustus naar het wereld-
beroemde Franse dorpje Taizé. 
Vervolgens trekken we door naar 
bergen, de Pyreneeën. Daar is er 
genoeg ruimte voor een ontspan-
nend en actief programma: raft en, 
mountainbiken, wandelen en ver-
schillende excursiemogelijkheden. 
Met elkaar trekken we de natuur 
in! Wat dacht je bijvoorbeeld van 
een mooie viering in de bergen? We 
zoeken ook contact met de plaatse-
lijke parochie voor een ontmoeting 
met de kerk daar. Deze dagen leer 
je veel andere jongeren kennen en 
geeft  je de kans je goed op de dagen 
in Madrid voor te bereiden. De 15e 
vertrekken we richting Madrid om 
ons aan te sluiten voor een onverge-
telijke WJD ervaring.

Sfeer proeven? 
Als je meer wilt weten over de WJD 
of alvast in de WJD-sfeer komen, 
nodigen we je van harte uit: Kom 
naar een van de voorbereidings-
bijeenkomsten. Dit najaar gaat het 
WJD-promoteam op Roadtour en 
bezoekt hierbij verschillende plaat-
sen in het bisdom om je over de 
WJD te vertellen. Kijk hiervoor op 
de website www.jongbisdomhaar-
lem.nl/wjd onder het kopje “Road-
tour”. Misschien komen we wel bij 
jou in de buurt?

13 februari is er een heuse WJD-
borrel in Valentijn sfeer. De WJD 
Borrel is de uitgelezen kans om je 
reisgenoten beter te leren kennen. 
Neem deel aan het kennismakings-
spel, doe mee aan één van de work-
shops en borrel er na afl oop gezellig 

op los! Er wordt op maar liefst twee 
plaatsen geborreld: in Amsterdam 
en in Langedijk. 
17 april de WereldjongerenDAG 
is van oudsher altijd al de dag die 
geheel in het teken van de Wereld-
jongerendagen staat. Dit jaar wordt 
deze dag gevierd in onze hoofdstad: 
Amsterdam!
Neem deel aan één van de work-
shops, woon de eucharistieviering 
bij en eet gezellig mee.
19 juni de WJD-Kennismakings-
dag. De laatste mogelijkheid voor 
de reis om je reisgenoten beter te 
leren kennen en de laatste informa-
tie voor de reis te ontvangen. Deze 
wordt gehouden in het Juliana-
klooster in Heiloo. 

Meer weten?
Kijk op 
www.jongbisdomhaarlem.nl/wjd.
Of neem contact op met Beate 
Gloudemans, projectleidster WJD
BGloudemans@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl, 023-5112637.

GA MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN!

Kom en Meet Me @ Madrid 10-23 augustus
Bisdom Haarlem-Amsterdam or ga niseert van 10 tot en met 23 augustus 
2011 een reis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid. 
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Toelichting: 
Geloven is doorhebben dat Jezus 
het hart zocht van de mensen en 
zijn woorden en daden niet achte-
loos rondstrooide. Hij sprak zijn 
woorden en stelde zijn daden met 
zorg, zodat zij gemeenschap zouden 
maken tussen Hem en de mensen. 
In onze tijd: tussen de herders van 
de kerk en de gelovigen, opnieuw 
niemand uitgezonderd. Gewijde 
herders zullen van hun kant de 
waardigheid en verantwoordelijk-
heid van leken meer moeten erken-
nen en van hun wijze raad gebruik 
moeten maken, zodat het christe-
lijke geloof meer tastbaar gestalte 
krijgt en kan uitstralen in onze ge-
seculariseerde wereld. Zo kunnen 
wij ieder op onze eigen plaats in de 
kerk van nu, elkaar bemoedigen en 
inspireren, vernieuwen, maar ook 
het goede behouden.

De jaarlijkse Stille Omgang naar 
Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 19 en 20 maart. 
Vanuit Westfriesland zijn er meer-
dere mogelijkheden om naar Am-
sterdam te gaan. 
Zo wordt er vanuit Nibbixwoud en 
Heerhugowaard een wandeltocht 
georganiseerd. Ook kunt u met een 
bus meereizen naar Amsterdam. 
Deze bus stopt in bijna iedere plaats 
in Westfriesland. Na de tocht naar 
Amsterdam wordt er om 22.00 uur 
speciaal voor de pelgrims uit West-
friesland een Eucharistieviering 
gehouden in de St.Nicolaaskerk 
(schuin tegenover het Centraal Sta-
tion). Tijdens deze Eucharistievie-
ring zingt het Mannenkoor uit Nib-
bixwoud.
Na de Eucharistieviering lopen we 
de route van de Stille Omgang. Na 
afl oop van de tocht is er een korte 
pauze in de Lutherse Kerk voor een 
kopje koffi  e of een (meegebracht) 

broodje. Daarna wordt iedereen 
naar zijn/haar opstapplaats ge-
bracht. Tussen 01.30 en 02.30 uur 
bent u weer thuis. 
Voor meer informatie: www.stille-
omgang.nl
Opstapplaats Wervershoof: 
gemeentehuis/winkelcentrum 
20.15 uur.

Voor inlichtingen en opgaven kunt 
u zich wenden tot: 
Greet van Ophem-Leenstra, 
telefoon 0228-581677 of 
Margriet de Vries-Pouw 
telefoon 0228-581891

Graag zo spoedig mogelijk maar 
uiterlijk donderdag 17 maart voor 
17.00 uur (i.v.m. het bestellen en 
indelen van de bussen). 
De kosten voor de bus zijn dit jaar 
€ 12,-. 

KERK EN SAMENLEVING
Stille Omgang 19 maart 2011
Dit jaar is de intentie: 

‘Vernieuwt maar behoudt het goede’

startpunt stille omgang

eindpunt stille omgang

locatie voormalige ‘heilige stede’

locaties gebedsintenties
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KERK EN SAMENLEVING

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

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

Januari 2011

Lieve mensen,         

We hebben een mooi jaar achter de rug. In augustus bracht de promotie van het VN Millenniumdoel over de 
noodzaak van schoon drinkwater voor de wereldbevolking 9000 Euro op. Dat bedrag is inmiddels overgemaakt 
naar het Aartsbisdom Kaapstad in Zuid Afrika voor watervoorziening in de armste gebieden aldaar. 

Ook zijn er verschillende projecten gesteund waar locale vrijwilligers direct aan verbonden waren. Door hun 
plaatselijke inzet en betrokkenheid kon het geld zonder verdere kosten meteen op de plek worden gebruikt. Voor 
meer info over de 2010 projecten zie onze website: www.auxilia-brasili-ja.nl 
Al degenen die ons afgelopen jaar, op welke manier dan ook, hebben gesponsord willen wij ontzettend bedanken. 
Zonder hun fi nanciële en andere steun kunnen wij de projecten geen zetje in de goede richting geven. Ontzettend 
bedankt.

In 2011 gaan we ons Zilveren Jubileum vieren. De groep is op 26 oktober 1986 opgericht door de toenmalige 
burgemeester van Wervershoof, dhr. Meijer, en heeft  sindsdien tientallen projecten wereldwijd gesteund met 
 honderdduizenden Euro’s; locale bewustmaking en veel betrokkenheid van vrijwilligers. We hebben in 2011 dus 
wat te vieren!

Dat gaan we doen via verschillende acties door het jaar met de Grande Finale in Café ’t Fortuin op 27 november 
2011 in Wervershoof. Hou die dag alvast vrij voor een internationaal culinair feest. Via het bereiden en proeven 
van gerechten uit verschillende culturen willen we mensen uit onze regio met elkaar in contact laten komen. Zo 
hopen we de “buitenlander”, die naast ons woont, wat beter leren kennen. Uiteraard kunt U dan o.a. ook rekenen 
op een Braziliaanse dis als onderdeel van het menu. Voorafgaand zal er die dag ook een feestelijke viering zijn in 
de Werenfriduskerk. 

Persoonlijk hoop ik mijn zilveren jubileum van mijn priesterwijding ‒ dat de uiteindelijke reden is geweest voor 
de oprichting van de werkgroep ‒ ook in de Engelstalige parochie in Den Haag rond oktober 2011 te vieren. Dit 
wordt gecombineerd met de feestelijke opening van het nieuwe pastorale centrum waar de afgelopen jaren in-
tensief aan is gewerkt en nu bijna klaar is. (zie: www.parish.nl) Daar komen wekelijks ruim 70 nationaliteiten bij 
elkaar dus het zal ons aan koks niet ontbreken...

Rest mij nog U allen te wensen dat 2011 een jaar mag worden met een zilveren randje.
Met vriendelijk groet, namens de werkgroep.

Sjaak de Boer, 
pastoor 
Voorzitter Auxilia/Brasili-Ja 
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PCI
Even geld opnemen…… 

niet voor iedereen  vanzelfsprekend!
Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje moe-
ten omdraaien. Elke dag weer moeten denken wat kun-
nen we nu weer besteden aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.

Mede dankzij uw fi nanciële hulp, is het PCI in staat om 
deze mensen te helpen. Mogen we op u rekenen?
Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekeningnum-
mer 36.89.50.654, t.n.v PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank, 
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw M. Ruijter
telefoon: 0228-583969 

KERK EN SAMENLEVING

Graag willen wij de data van de dagen dat we achter in 
de kerk staan aan u doorgeven.

19 maart Nel en Anneke
20 maart Yvonne en Karin

9 april  Hilda en Ineke
10 april  Joanna en Piet

We hopen dat u onze artikelen weer wilt kopen, u 
steunt er de mensen in de Derde Wereld mee.

Namens het team van de Wereldwinkel,
Hilda Neefj es

GEEF VOOR ONZE MEDEMENSEN 
IN DE FILIPPIJNEN

Op Aswoensdag 9 maart begint de 
veertigdagentijd en start de Vas-
tenaktie haar vijft igste campagne. 
Talloze vrijwilligers en zo’n 1000 
groepen verbonden aan kerken in 
het hele land zullen zich via het 
organiseren van maaltijden, koffi  e-
stops, sponsoractiviteiten, lezingen 
op scholen etc. inzetten voor de 
grootste collecte van Nederland op 
ontwikkelingssamenwerking.
Vastenaktie ondersteunt kleinscha-
lige, vooral sociaal-economische 
projecten in ontwikkelingslanden. 
Sinds de oprichting van Vastenak-
tie in 1961 heeft  het fonds een groei 
van € 748.000 naar ca € 5 miljoen 
in 2010 doorgemaakt. In totaal do-
neert naar schatting een half mil-
joen huishoudens in ons land aan 
Vastenaktie.

De jaarlijkse Vastenaktie, in Neder-
land gevoerd door de katholieke 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid, 
is een sterk lokaal gewortelde cam-
pagne. De altijd trouw gebleven 
achterban zorgt ervoor dat solida-
riteit met armen in ontwikkelings-
landen en bewustwording van de 

eff ecten van onze levensstijl op hen, 
verankerd is in haar eigen netwer-
ken zoals kerken, scholen, vereni-
gingen en de eigen huiselijke kring. 
Reden voor Vastenaktie om ter ge-
legenheid van haar 50e campagne 
de waarde van deze bijzondere ver-
bintenis naar voren te schuiven.
Dit jaar staat de steun aan de in-
heemse bevolking van het eiland 
Mindoro in de Filippijnen centraal. 
Het overwegend bosrijke eiland 
wordt ernstig bedreigd door al-
lerlei mijnbouwconcessies die zijn 
afgegeven door de centrale over-
heid. Als deze mijnbouwconcessies 
eff ectief worden dan worden het 
bos en de traditionele levenswijze 
van de inheemse bevolking ernstig 
bedreigd. Nu nog leven de dorpsbe-
woners van wat het bos hen biedt 
aan natuurproducten en kleinscha-
lige landbouw.

Vastenaktie: 
Plant iets moois voor een ander
De Filippijnen staan er niet goed 
voor orkanen en slagregens geselen 
de eilanden steeds maar door. De 
Filippijnen zijn economisch afh an-

kelijk van houtkap en suikerriet. 
Maar het eiland Mindoro is nog 
bosrijk en bodemerosie is er nog 
niet. Mindoro is wel rijk aan mi-
neralen. Mijnbouw zal echter het 
toekomstbeeld gaan bepalen. Dit 
zorgt voor economische groei en de 
werkgelegenheid komt zo tot bloei.
Maar wat is belangrijker behoud 
van de schepping of vervuilende 
mijnbouw met economisch gewin? 
Vastenaktie wil met het behoud van 
de bossen samen met de bewoners 
de problemen oplossen.
Het bos levert nu nog volop groen-
ten, fruit, bamboe en riet. Wie gunt 
dat de inheemse bewoners van 
Mindoro niet? Het wordt verwerkt 
tot houdbaar voedsel en handnij-
verheid. Dat is hun eigen cultuur, 
leefwijze en identiteit. Vastenaktie 
houdt een kleine voedselfabriek ten 
doop, om producten duurzaam te 
verwerken voor de verkoop.
Zoals thee en siroop, maar ook met 
het betalen van een opleiding wil 
Vastenaktie scholing geven in hygi-
ene en voedselbereiding.
Voor 25 euro brengen zij een nieuw 
bedrijfj e tot leven. Zullen wij samen 
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Inmiddels zijn de koren, na een vrij 
drukke periode, weer in rustiger 
vaarwater terecht gekomen. Die 
drukte begon al vorig jaar na de 
zomervakantie i.v.m. de voorberei-
ding op het concert van 17 oktober. 
Daarna meteen verder met de voor-
bereiding op Kerst. Een nieuw lied 
zingen met Kerst is altijd wel mooi, 
maar het moet ook worden inge-
studeerd. En daarvoor was de tijd 
betrekkelijk kort. Het nieuwe lied 
kwam uiteindelijk goed uit de verf.
Het werd dit jaar een Engels lied op 
muziek van Händel, de componist 
van het beroemde “Halleluja”.
Een Engelse tekst dus: “Joy to the 
world”. Blijdschap aan de wereld.
Daarna meteen de viering op Oud-
jaarsavond, met o.m. “Tollite hosti-
as”. Dit is het slotlied uit het Kerst-
 oratorium van Camille Saint-Saens.
In januari viel er ook het een en 
ander te zingen tijdens de viering 
“Aktie Kerkbalans”, en het week-
end daarna zong het gemengd koor 
voor Nel Schouten-Bot bij gelegen-
heid van haar 50-jarig huwelijk, 
waarvoor ook langs deze weg nog 
van harte gefeliciteerd.
Nel Schouten dirigeert al vele jaren 
regelmatig zowel het Dameskoor als 
het gemengd koor. Zij doet dat met 
veel plezier en mede daardoor ook 
tot ieders tevredenheid. Wij hopen 
dat ze nog lang zo mag doorgaan!
Inmiddels gaan we richting Pasen, 

maar dat valt dit jaar pas op 24 
april. Eerst nog de veertigdagentijd. 
Ook muzikaal een tijd van versobe-
ring in de liturgie: onder meer geen 
Gloria en geen Hallelujagezangen. 
Het Herenkoor zingt in deze perio-
de wat meer Gregoriaans: eenstem-
mige muziek, zoals we dat kennen 
van de Credo’s die door het hele 
jaar heen worden gezongen. In de 
missaaltjes staat ieder weekend de 
Nederlandse eenstemmige “Missa 
ad modum gregorianum” van Ignace 
de Sutter.
Omdat er nogal wat nieuwe leden bij 
het Herenkoor zijn gekomen, wordt 
er sinds 4 februari een half uur ex-
tra gerepeteerd op de vrijdagavond. 
Aangezien er steeds weer andere 
gezangen worden gezongen, valt 
het niet mee om ook eens het mo-
ment te beleven waarop je als nieuw 
lid ervaart dat je lekker zingt. Met 
deze extra oefentijd wordt dit wel-
licht weer wat gemakkelijker.
Het Dameskoor heeft  op 2 febru-
ari de jaarvergadering gehouden. 
Vooraf was een oproep aan de 
 leden gedaan i.v.m. een vacature in 
het bestuur.
Annie Mathot nam na een fl ink 
aantal jaren bestuursactiviteit maar 
eens afscheid. Niet als koorlid ui-
teraard, maar als bestuurslid. Zij 
werd door de voorzitster geprezen 
als iemand die altijd bereid was om 
tal van klusjes die er zoal te verrich-

ten zijn op zich te nemen: “Dat doe 
ik wel even.” hebben we Annie vaak 
horen zeggen. Zij werd hiervoor ui-
teraard in de bloemetjes gezet.
In tegenstelling tot voorgaande ja-
ren hoefde er niet lang naar een ver-
vangster worden gezocht.  Annie’s 
plaats werd nog tijdens de verga-
dering ingenomen door  Mariska 
Ligthart. Van harte welkom in het 
bestuur en we hopen dat ook zij het 
vele jaren met plezier zal blijven 
doen.

Het orgel
Van het orgelfront nog weinig 
nieuws. Voor het nieuwe seizoen 
vanaf mei t/m september zijn wel al 
de concerten ingevuld wat betreft  
de uitvoerenden.
Op 29 mei verwelkomen wij Chris-
tine Kamp, organiste van de Grote 
Kerk te Weesp. 
Op 10 juli treedt Jan van der Leek 
voor het voetlicht en op 
18 september treden vader en zoon 
Hoogenberg weer eens voor ons op: 
orgel en trombone.
De concerten vinden steeds op zon-
dagmiddag om 14.30 uur plaats en 
duren ongeveer een uur, met na af-
loop gelegenheid om onder het ge-
not van een kopje koffi  e of thee nog 
even met de organist(e) na te praten 
in De Inzet. 

dat bedrag aan Vastenaktie geven? 
Met dit jaar het thema “Plant iets 
moois voor een ander” willen wij 
in 2011 de Filippijnen steunen met 
elkander.
Vorig jaar was de opbrengst in West-
Friesland voor Malawi € 61.000, –.
Doe uw gift  in het Vastenzakje of 
maak uw gift  over naar: 

Giro 5850 t.n.v. 
Vastenaktie Den Haag. 
De gift en via de collecte in uw kerk 
of via de MOV-groep zijn uiteraard 
van harte welkom.

Namens de Werkgroep 
Kerk en Samenleving
Karin v.d. Gulik
Hilda Neefj es

ADVENTSACTIE
Nog even dit, u weet dat de advents-
actie € 1.909,‒ heeft  opgebracht.
Dit wilden wij nog even aan u door-
geven. Het is een fl ink bedrag. 
In Bethlehem zullen ze er blij mee 
zijn.
Namens hen, hartelijk bedankt.
Werkgroep Kerk en Samenleving.

KERK EN SAMENLEVING

KOOR EN ORGEL

Het Koor
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Wij hoorden dat u in het Sint Jozef 
zorgt dat de actie kerkbalans ook 
hier goed verloopt.
‘Ja, ik ga met de rollator en breng 
de brieven persoonlijk bij de bewo-
ners. Dat vind ik beter dan ze zo-
maar in de brievenbus te stoppen.’ 
Op maandag van kerkbalans begint 
ze al vroeg met ophalen van de en-
velopjes, omdat er ook tijd voor een 
praatje moet zijn. ’s Avonds haalt 
Hans Verlaat de tas met enveloppen 
bij haar vandaan en brengt ze naar 
de pastorie. 
‘Als het Palmzondag is heb ik mijn 
rollator vol met palmtakjes en breng 
ze bij de mensen die niet meer naar 
de mis komen. Dat zijn mooie klus-
jes, ik doe het graag. En op Aller-
zielen breng ik de gedachtenisplaat-
jes van de overledenen rond in het 
huis.’ 

Doet u ook nog andere dingen?
‘Ik doe wel meer klusjes hoor. Ik 
ben lid van de cliëntenraad, als de 
mensen jarig zijn breng ik ze per-
soonlijk een felicitatiekaart die 
door mw. Verdonschot geschreven 
is. De envelop is dichtgeplakt, daar-
om heb ik een briefopener bij me, 
dan hoeven ze de brief niet open te 
scheuren met hun vinger. 
Als bewoners 80, 85 of 90 jaar wor-
den, krijgen ze van de cliëntenraad 
een bos mooie bloemen. 

In de huiskamer doe ik spelletjes 
met de mensen. 
Vroeger ruimde ik ook de tafels op 
na het eten in de zaal, maar die taak 
hebben de gebroeders Grent over-
genomen. In de zaal komen ook alle 
dagen mensen om te biljarten, het 
is mooi dat zoiets hier kan. Gerar-
dus Grent schenkt dan om drie uur 
de thee voor ons in. Het is fi jn om 
hier te wonen. 
Er is ook veel te doen in Sint Jozef, je 
kunt koersballen, daar doe ik graag 
aan mee, of gymmen en er is regel-
matig een zangmiddag met Th eo en 

Els Spigt, dat is ook leuk. 
Zelf heb ik elf kinderen, daarom 
ben ik vaak weg. Ik ga naar alle 
verjaardagen van de kinderen en 
kleinkinderen. Maar ook naar de 
schoonmoeder van mijn dochter 
hoor. Ik heb het er druk van met al 
die verjaardagen.
Drie jaar terug ben ik met mijn 
dochter zelfs nog naar Gambia ge-
weest met het vliegtuig. De rollator 
kon mooi mee in de bus, want die 

kan ik niet missen. Mijn kleindoch-
ter woont daar. 
Vroeger toen mijn man nog leefde 
waren wij wel reislustig, zes keer 
gingen we naar Spanje. Ook zijn 
we drie keer naar Canada geweest, 
daar wonen broers en zussen van 
mijn man. 

De redactie dankt mevr. Comman-
deur voor de medewerking aan dit 
interviewtje en wenst haar nog een 
mooie tijd toe in Sint Jozef. 

Riet Kuin-Ooijevaar

IN GESPREK MET
MEVROUW  
COMMANDEUR-RUITENBERG

Deze keer hebben we zomaar een gesprekje met iemand die 
93 jaar is en al 11 jaar in verzorgingshuis Sint Jozef  woont. Maar 
voor haar is het Sint Jozef beslist geen rusthuis. Ze heeft  het nog 
razend druk en wil daar graag wat over vertellen.

Mijn rollator vol met palmtakjes

Gerardus Grent schenkt dan om drie uur de thee voor ons in
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Op 10 december 2010 is na een 
ernstige ziekte overleden Martien 
Nieuweboer, op de leeft ijd van 76 
jaar. In de stilte die er kwam is er 
herinnering aan een beminde echt-
genoot, een zorgzame vader en 
 lieve opa, beminde broer, zwager 
en oom.
Op 20 mei 1934 geboren was hij 
thuis de jongste van vijf kinderen. 
In de jonge jaren van zijn leven, 
twintig jaar oud, kwam zijn toe-
komstige levensgezel in beeld en al 
gauw in zijn hart: Bets Buis. Na vier 
jaar verkering werd een trouwdag 
vastgelegd en was er het feest van 
hun ja-woord. Een huisje op Zee-
weg 13 werd hun woning. Er kwam 
een gezin, vier kinderen, in de loop 
van de verdere jaren, geluk samen. 
Een verhuizing zou er volgen naar 
een andere woning op de Zeeweg. 
Altijd zullen we ons Martien Nieu-
weboer herinneren en verbinden 
met zijn beroep, het vak waarvoor 
hij al vroeg in zijn leven had geko-
zen: als bodedienst, met al gauw 
een eigen vrachtwagen. En zo werd 
hij bekend in deze en in verdere 
omgeving. Vele ritten zijn het ge-
worden met het afzetten van pak-
jes, pakketten, huiswaar en zoveel 
ander vervoer.
Herkenbaar was hij aan zijn kleine 
gestalte, aan zijn hoed en aan de 
beweeglijkheid van zijn bezig zijn. 
Hij heeft  hard gewerkt voor zijn ge-
zin, met een accurate invulling van 
zijn arbeid. Zestig jaar was er het 
wonen op de Zeeweg, vertrouwde 
omgeving al die jaren. Vooral mag 
er herinnering zijn aan hem als 
mens, als echtgenoot, vader en opa, 
als broer, zwager en goede buur. Hij 
was een man met vaste rituelen en 
gewoonten. Hij hield van gezellig-
heid. Een geplande verhuizing naar 
de Watering en daar gaan wonen 
heeft  vijft ien jaar mogen duren. De 

meeste van deze jaren vielen samen 
met zijn levensavond. Het werk in 
de bodedienst werd zwaar, te zwaar 
en werd afgebouwd. Een laatste 
invulling bij Jongert in Medem-
blik is er nog korte tijd geweest. In 
de voortgang van zijn levensjaren 
was er nu meer tijd voor zijn gezin, 
kinderen en kleinkinderen, en dat 
met alle aandacht. Aandacht voor 
de tuin, tijd voor een aantal mooie 
vakantiereizen, heel veel samen 
ondernemen. Een blije gezinsfoto 
thuis aan de wand is herinnering en 
verwijzing naar het 50-jarig huwe-
lijksfeest, een jaar eerder gevierd.
Langere tijd was er zorg om ge-
zondheid, maar altijd wel binnen 
de grens om ermee om te kunnen 
gaan. Die zorg nam de laatste tijd 
toe met uiteindelijk geen goede 
vooruitzichten. Een defi nitieve stil-
te is er gekomen en de verwerking 
daarvan. In Avondwake en Uit-
vaartliturgie hebben we afscheid 
genomen, met dank en eer naar 
hem toe. De crematie was op 15 de-
cember in Hoorn. 

Op 20 december 2010, vlak voor 
het kerstfeest, is overleden Elisa-
beth Maria Haakman-Ruijter, op
de leeft ijd van 91 jaar. Het was na 
een ziekbed van enkele dagen. 
Th uis ongelukkig gevallen  volgden 
er dagen van pijn. Een opname in
het ziekenhuis bracht niet veel ver -
andering. Verdere verzorging werd 
overgenomen door Huize St.Mar-
tinus in Medemblik. Het is een  korte 
tijd geworden want stilte kwam er 
onverwacht over haar  leven. Het 
gaf veel te verwerken. Met de kerst-
dagen dichtbij was het extra zwaar 
en vreemd.
De langste jaren van haar leven 
en van haar gezin zijn de jaren op 
Onderdijk geweest. Een tweede 
fase zijn de jaren geworden hier 
op Wervershoof, waarvan bijna al 
die jaren, vijfentwintig jaar, op de 
 Raiff eisenlaan. Het was wonen naar 
het zin.
In de eerste jaren was dat met haar 
man, Antoon Haakman. Zijn heen-
gaan na een ernstige ziekte in okto-
ber 1994, was een slag, een donkere 
ervaring. Er was tijd nodig om het 
allemaal te verwerken. Zelf heeft  zij 

gelukkig de kracht gevoeld van een 
goede gezondheid, met nog genoeg 
te ondernemen. Ze was graag in 
contact met mensen. Altijd was er 
wel praat en humor en een welkome 
invulling van de dagen. Daartoe 
behoorde o.a. het lid zijn van een 
koor en haar aanwezigheid op het 
verenigingsleven. Ze kon genieten 
van haar kaartersrondje. Haar han-
den stonden niet stil bij het breien 
met alles wat zij dan tevoorschijn 
liet komen.
Vanuit de huiskamer had zij oog op 
het kippenhok in de tuin. Met alle 
genoegen was er haar zorg voor de 
kippen. Het was eieren rapen en er 
plezier aan beleven. De vogeltjes 
horen zingen in de tuin, de kippen 
zien scharrelen, van de zon genie-
ten in de zomermaanden, het was 
allemaal aan haar besteed. De tuin, 
perfect bijgehouden. En achter de 
hand was er altijd wel hulp, die in 
de verdere groei van haar leven 
nodig werd, een welkome hulp in 
huis, in de tuin, onderweg, het laat-
ste jaar in de rolstoel. Ze kon van 
menig ritje genieten.
In de donkere dagen van december 
was er het licht van al zulke goede 
herinneringen, aan een levensweg 
van vele jaren. Op de dag vóór 
Kerstmis was er de afscheidsviering 
in de parochiekerk van Onderdijk, 
met een welkom op dat moment aan 
het licht de vrede van het kerstfeest, 
met dank om de betekenis van haar 
leven als moeder, oma en overoma, 
met ons geloof, ons vertrouwen 
en ons gebed om blijvend, eeuwig 
 leven voor haar. De begrafenis was 
daarna in het familiegraf, bij haar 
echtgenoot Antoon Haakman. 

Op 28 december 2010 is in het 
 Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek 
overleden Anna Elisabeth Maria 
(Annie) Vertelman-Bosman. Het 
was op de leeft ijd van 91 jaar.
In de laatste fase van haar leven 
werden haar krachten minder, het 
kaarslicht van haar leven een kleine 
vlam. Rustig is zij ingeslapen. Het 
was vlak na de kerstdagen, omringd 
door liefde en warme gedachten 
van allen die haar dierbaar waren. 
Zo konden we het lezen als aanvang 
van de circulaire.

FAMILIEBERICHTEN
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Op 4 februari 1919 in Zwaagdijk 
geboren liggen daar de jaren van 
haar jeugd, met zus Betsy en broer 
Martien binnen het gezin. Vlak na 
de oorlog was er haar huwelijk met 
Piet Vertelman. In 1948 is Lia ge-
boren, in 1952 José. Op Driehuizen 
had vader een schuitenhelling. Het 
wonen thuis was op de Dorpsstraat. 
Na een grote brand op de Dorps-
straat, kerstnacht 1949, volgde een 
verhuizing naar de Driehuizen. Het 
zijn aangename, goede jaren ge-
worden, woning en werkplaats bij 
elkaar. In 1964 kwam na ernstige 
ziekte het overlijden van haar man, 
in de kracht van zijn leven, te vroeg. 
Het was een diepe verandering met 
veel te verwerken. Zo goed mogelijk 
ging moeder Annie door met het 
bedrijf, met goede hulp van mede-
werkers. Groot verdriet was er en-
kele jaren later door het onverwacht 
overlijden van haar dochter Lia, in 
1967 door een ernstig verkeerson-
geluk. Kort daarna kwam haar zus 
Betsy bij haar wonen met haar blije 
karakter. Dat was heel welkom. Het 
was in latere jaren, in 1982, op de 
Koggestraat wonend, dat er op-
nieuw veel was te verwerken. Na 
een ernstige ziekte kwam Betsy te 
overlijden, op haar leeft ijd van 51 
jaar. Opnieuw een moeilijke tijd 
van gemis en stilte. Binnen haar ge-
zin kon ze gelukkig toch ook weer 
genieten van de kleinkinderen die 
er waren gekomen, met veel aan-
dacht naar haar toe. Elk bezoek, 
elk contact maakte haar blij. In de 
verdere jaren was er de weg naar 
haar levensavond. In een latere fase 
voelde zij het minder worden van 
gezondheid, meer afh ankelijk wor-
den. Het betekende na goed overleg 
een verhuizing naar Verzorgings-
huis St.Jozef. De goede verzorging 
hier moest in een later stadium 
worden overgenomen door een ver-
dere opvang en verzorging in Huize 
St.Nicolaas in Lutjebroek. Ze vond 
het een hele verandering en gewen-
ning. Die zorg had ze nodig. Ze kon 
het, verstandig als ze was, waarde-
ren, maar het wennen bleef moei-
lijk. Steeds meer moest ze inleveren 
aan levenskracht. Bij de afsluiting 
van het jaar kwam de afsluiting, de 
voltooiing van haar goede, beminde 
leven. In Avondwake en Uitvaartli-
turgie hebben we afscheid genomen 
met dankbare woorden en dierbare 
herinneringen. Op 31 december, 
Oudjaar, hebben we haar gebracht 
naar haar laatste rustplaats op het 
kerkhof. 

Op 30 december 2010 is op de leeft ijd 
van 91 jaar overleden  Wilhelmina 
de Vlieger-de Wijn. Zij woonde op 
de Floralaan.
De levensjaren met haar man en 
gezin liggen voor het grootste ge-
deelte in Amsterdam. Haar man 
had een baan in Artis. Haar twee 
zonen vonden in de jonge jaren 
van hun leven na schoolonderwijs 
in Amsterdam de verdere keuze 
en invulling van hun levensweg, 
hun eigen bestemming. In 1969 
was er het overlijden van haar man 
Th eo de Vlieger, in het volle leven. 
In latere jaren moest zij opnieuw 
een zwaar verlies verwerken, het 
overlijden van haar gehuwde zoon 
Willem door een zwaar verkeers-
ongeval. Vanuit Amsterdam volgde 
er een verhuizing naar Castricum. 
Vanuit Castricum volgde in latere 
jaren een verhuizing naar Wervers-
hoof. Daar woonde haar zus Annie. 
Het was een tref en een aangename 
keuze dat zij dichtbij haar zus een 
woning kon betrekken, beiden op 
de Floralaan.
Ze heeft  goed kunnen wennen bin-
nen de gemeenschap van Wervers-
hoof. Ze maakte vriendschap in 
eigen buurt en omgeving. Ze leerde 
de gezelligheid van contacten ken-
nen in het winkelcentrum. In de 
zorgen van haar eigen leven deed 
het haar goed. In het jaar 2007, 
met de kerstdagen, overleed haar 
zus Annie. Het was voor haar een 
hele slag. Het was of zij nu extra 
haar eigen ouderdom voelde. In de 
laatste jaren werd haar gezondheid 
minder. Het was haar verlangen om 
zo lang mogelijk thuis te mogen 
 blijven. Mede dank zij familie en 
goede buren is dat goed gekomen. 
Rustig is zij ingeslapen, een glim-
lach op haar gezicht.
De Uitvaartliturgie was op 3 janu-
ari 2011 in onze kerk. Voorganger 
was een emeritus-pastor, met wie 
zij regelmatig contact had, vanuit 
de vroegere Amsterdam-jaren. De 
Uitvaartliturgie was op 3 januari 
in onze kerk. De begrafenis daarna 
op het kerkhof, dichtbij het graf van 
haar zus.

Op 7 januari 2011 is in het zie-
kenhuis in Hoorn overleden Tiny 

 Kenter-van Ophem, op de leeft ijd 
van 81 jaar. De aanvangstekst van 
de circulaire was een verwijzing 
naar haar laatste levensfase en haar 
stille heengaan, herkenbaar in de 
woorden: ‘Het laatste beetje is nu op, 
veel was er te verduren. Het kaarsje 
is thans opgebrand, gedoofd zijn 
alle vuren. Voor wie het aangaat is 
’t niet erg, die heeft  genoeg geleden. 
Wel voor hen die ik achterliet, vaar-
wel en wees tevreden!’ Even bijzon-
der waren de vervolgwoorden als 
herinnering: een diepe bewonde-
ring voor het moedig dragen van 
haar ziekte, broos en verzwakt als 
zij was, meer en meer afh ankelijk 
geworden.
Bijna twee jaar was zij hier in Huize 
St.Jozef. Zij had haar plekje gevon-
den. Haar kamer was twee-hoog 
met ruim uitzicht naar buiten, de 
westkant. Een kamer met alles op 
de juiste plaats, het was haar leef-
ruimte. Het is met bewondering zo-
als zij het heeft  gedaan en overeind 
probeerde te blijven. En als de deur 
van haar kamer open ging, voor be-
zoek of even binnen lopen, dan was 
ze blij en dankbaar.
Voorafgaand aan deze twee jaar is er 
de lange tijd van haar leven geweest 
in Alkmaar. Met wonen en werken 
stond zij midden in het leven. Met 
haar man, Gerard Kenter, is zij kort 
gehuwd geweest. Door een ernstige 
ziekte kwam er te vroeg een eind 
aan zijn leven, op jonge leeft ijd. Het 
was een diepe verandering. Haar 
leven is verder gegaan. Vele jaren 
is zij gezinsverzorgster geweest. La-
ter leidster in de Gezinszorg in de 
omgeving van Egmond en Heiloo. 
Werkzaam zijn in de zorg, de zor-
gen van anderen tegenkomen en 
deze verstaan. Met een goede be-
nadering een klankbord voor vele 
anderen kunnen zijn. Zo was haar 
instelling en haar gerichtheid. Het 
heeft  velen goed gedaan. Met die 
benadering heeft  zij ook vele goede 
doelen kunnen en willen helpen. Ze 
was dankbaar binnen allerlei con-
tacten die ze had. Het was binnen 
de kring van eigen familie en de 
kring van goede vrienden en ken-
nissen. Ze was ondernemend in 
ontmoeting, contact, de invulling 
van een avond, een uitstapje, een 
concert of etentje. Met dankbare 
herinneringen hebben we afscheid 
genomen in Avondwake en Uit-
vaartliturgie in onze Werenfridus-
kerk, weer thuisgekomen als zij was 
in Wervershoof, de laatste twee jaar 
van haar leven. De begrafenis was 
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op 1 januari in het familiegraf, bij 
haar zus Tecla.

Op 9 januari 2011 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek over-
leden Johannes Cornelis Petrus 
(Jan) Beemsterboer. Het was op de 
leeft ijd van 66 jaar.
Herinnering is er aan de levensweg 
die Jan is gegaan, met een  eigen 
invulling en betekenis. Dat was 
als kind van zijn ouders, als broer 
binnen het gezin, in zijn verdere 
 levensjaren met deze omgeving 
 vertrouwd: buitenleven, tuinders-
leven, tuindersomgeving, tuinder-
stoekomst, het volgen van de tuin-
bouwschool. De verdere stappen 
van zijn leven zijn toch in een ande-
re richting gegaan. Zijn belangstel-
ling ging meer uit naar de horeca. 
Hij veroverde een plaats daarbin-
nen in verschillende horeca-onder-
nemingen, verspreid over ons land 
en ook in het buitenland. Jan als 
een ware gastheer, zwart pak, kaars-
rechte gestalte. Zeer voorkomend 
voor zijn gasten. Zijn laatste plek 
was gedurende verschillende jaren 
het Wapen van Medemblik.
Creatief was hij als het ging om een 
interieur aan te kleden of aan te 
passen. Hij kon daarin goede advie-
zen geven. Jan maakte graag reizen, 
met mooie doelen, nieuwe omge-
ving, andere culturen, om ervan te 
leren, ervan te genieten en erover te 
kunnen vertellen.
Hoe kan het toch veranderen in een 
mensenleven, niet van de ene op de 
andere dag, maar sluipend, bijna 
ongemerkt. Zijn gezondheid ging 
achteruit. Zijn levenskrachten wer-
den minder. Meer en meer werd hij 
afh ankelijk. Een moeilijk punt was, 
dat zelfstandig wonen een probleem 
ging worden. Een opname in het 
Nicolaas Verpleeghuis aanvaarden, 
dat was een hele verandering. Daar 
was tijd voor nodig. Ruim zes jaar 
geleden was er dat moment.
Ook toen is het verder gegaan, het 
inleveren, beperkingen voelen, je 
meer en meer afh ankelijk weten en 
voelen. Meer en meer was er ver-
zorging nodig. Zorg en aandacht 
is hem gegeven, binnen de verple-
ging van het Verpleeghuis zelf, ver-
zorgers met hun hart op de juiste 
plaats.
Het geldt naar Jan toe bijzonder 
ook vanuit eigen familie, zus Lies-
beth als een eerste aanspreekpunt, 

toeverlaat, een helpende hand. Het 
mag gezegd worden, met waarde-
ring. Aandacht en contact vanuit 
goede vrienden uit de gemeenschap 
hier. Er was een verdeling van be-
zoekdagen en andere tijden. Of zo-
maar bezoek en andere tekenen die 
goed deden. 
Aan het begin van het nieuwe jaar, 
op 9 januari, kwam er stilte over 
zijn leven. ‘Het is volbracht’…. dat 
waren de eerste woorden op de cir-
culaire, als familiebericht.
In die dagen was er herinnering 
aan een bewogen tijd. In de Uit-
vaartliturgie waren we samen als 
familie en goede vrienden om Jan 
te gedenken, met dank om zijn le-
ven, met alle eer naar hem toe. De 
begrafenis was daarna op 13 janu-
ari op het kerkhof bij de kerk. Hij 
moge rusten in vrede.

Op 10 januari 2011 is in Huize 
St.Jozef overleden Jacobus (Jaap) 
Grooteman, op de leeft ijd van 88 
jaar. De circulaire opende met de 
mooie, herkenbare woorden: ‘Vader 
blijft  vader, zo eigen en vertrouwd. 
Je wilt hem niet graag missen om-
dat je van hem houdt. Maar eens 
komt de dag dat je hem moet laten 
gaan. Je verstand zegt dat het goed 
is maar in je ogen blinkt een traan’. 
In die dagen was er herinnering aan 
het 60 jarig huwelijksfeest, bijna vier 
maanden terug, de dag van 24 sep-
tember 2010. Het was een dankbaar 
feest in Huize St.Jozef met als mid-
delpunt het diamanten bruidspaar 
Jaap en Afi e Grooteman-Neuvel. 
Een dankbaar gezin om hen heen, 
familie en goede vrienden. Het was 
een bijzondere dag met blije herin-
neringen. Toen waren er al zorgen 
om vaders gezondheid. De wil om 
die bijzondere huwelijks-verjaardag 
mee te maken was groot. Er was 
daarna de mooie tijd van een dank-
bare terugblik.
Het minder worden van gezond-
heid ging verder. Het was nog weer 
meer kwetsbaarheid voelen, terug-
gang. Dagen met echt zorg waren 
er met Kerstmis en de Jaarwisse-
ling. Op de 10e dag in het nieuwe 
jaar kwam er een defi nitieve stilte. 
De dagen daarna, als gezin samen, 
waren vol betekenis. Een zorgzaam 
en bemind leven kwam in beeld, 
in verhalen en stille gedachten, zo-
als kort tevoren ook met het feest. 
Verdrietig maar dankbaar, dat wa-

ren de twee woorden als terecht 
gekozen op de circulaire. De kleu-
renprint op de voorkant van beide 
boekjes, Avondwake en Uitvaart, 
was herkenbaar en een mooie ver-
wijzing, een stil leven, buitenleven: 
‘Bagert’, vaders tuin. De kerk van 
Onderdijk op de achtergrond. Een 
schuurtje, molentje, tulpenland, 
een schuit in de sloot, vader aan 
het werk op zijn bouw. Het is het 
helemaal, in herinnering, zoals het 
was. In Avondwake en Uitvaartli-
turgie waren we samen. Dankbare 
woorden zijn gesproken in herin-
nering aan een geliefde echtgenoot, 
een zorgzame vader en lieve opa. 
De begrafenis was op 14 januari op 
het kerkhof, in een familiegraf. Hij 
moge rusten in vrede.

Op 5 februari 2011 is in Hui-
ze St.Jozef overleden Cornelia 
 Johanna Maria (Corrie) Meester-
Schouten, op de leeft ijd van 85 jaar. 
Verzwakt naar lichaamskracht in 
de laatste fase van haar leven kwam 
er een defi nitieve stilte. Al langere 
tijd was er de kwetsbaarheid van 
gezondheid.
In augustus 1925 is zij in Medem-
blik geboren als derde dochter 
van Bertus Schouten en Geertje 
Hoogendijk. Als kind was ze leer-
gierig. Ze bekwaamde zich in de 
naaischool. Met haar kundige aan-
pak had ze enkele werkhuisjes. In 
 februari 1948 was er haar huwelijk 
met Tinus Meester van de Zeeweg, 
In navolgende jaren werden er ze-
ven kinderen geboren.
In de naoorlogse jaren kwam haar 
handigheid in het huishoudelijke 
goed van pas. Alle kinderen altijd 
keurig in door haar zelf gemaakte 
kleren en een goed omgaan met het 
huishoudgeld. Ook netjes spreken 
vond ze belangrijk. Dat wilde zij de 
kinderen graag meegeven.
In de jaren 60 heeft  ze moeite ge-
had met de veranderingen die er 
gingen komen in kerk en samenle-
ving. Het was de tijd van een ander 
normbesef, een gemakkelijker om-
gaan met het zondagse kerkbezoek, 
ongehuwd samenwonen, e.d. Het 
gaf regelmatig discussie en verschil 
van mening, soms moeilijk om mee 
om te gaan. Met het uitvliegen van 
de kinderen kwam er rust en een 
mildere benadering. Er kwam be-
grip en toenadering in wederzijdse 
standpunten.
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Aan het begin van haar levensavond 
werd er bij haar leukemie gecon-
stateerd, met een langzaam, traag 
verloop. In latere jaren waren twee 
operaties erg zwaar, met kritieke 
dagen. Herstel in de goede richting 
volgde er gelukkig. Zij heeft  daarna 
nog 7 jaar mogen leven. 
De verhuizing naar Huize St.Jozef 
was een goede en verstandige keus. 
Het zijn nog een aantal mooie jaren 
geworden. Het 60 jarig huwelijks-
feest, bijna 3 jaar geleden, was een 
dankbaar moment. Ze vond het 
samen met haar man uniek om het 
mee te mogen maken, en zo was het 
ook, met gezin en familie. De laat-
ste tijd ging haar gezondheid ach-
teruit. Een val op haar kamer op 
kerstavond bleek funest, met nare 
gevolgen. Na een kort verblijf in het 
ziekenhuis kon ze gelukkig weer 
naar haar kamer op Huize St.Jozef. 
Ondanks veel goede wil en eigen 
vechtlust kwam ze er niet meer 
 bovenop. In de middag van zater-
dag 5 februari kwam er een defi ni-
tieve stilte over haar leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we in de kerk afscheid ge-
nomen met dankbare woorden en 
dierbare herinneringen. De begra-
fenis was daarna op het kerkhof, op 
9 februari.

Op 10 februari 2011 is overleden 
Jan van der Gragt. Hij bereikte de 
leeft ijd van 81 jaar.
Als 2e kind in een gezin van uitein-
delijk 9 kinderen, werd Jan in 1929 
geboren. Hij heeft  met broers en 
zussen een mooie jeugd gehad bij 
hun goede en zorgzame ouders. Het 
was al op jonge leeft ijd hard wer-
ken. De tijd was er naar, een sobere 
tijd. Na de lagere school ging Jan 
uit-werken. Hij deed zo zijn eerste 
ervaring daarvan op. Na een aantal 
jaren bij en voor anderen gewerkt 
te hebben begon hij, nog voor zijn 
trouwen, met een eigen tuinderij en 
bloembollenbedrijf. Zelf getrouwd 
kwam er een eigen gezin, door de 
jaren heen een groot gezin, 5 doch-
ters en 5 zonen. Hij was er heel trots 
op, op elk van de kinderen. Zijn 
werk vroeg veel tijd, gericht naar 
zijn gezin. Ook was hij actief bin-
nen het verenigingsleven, op meer-
dere fronten. Zijn grote passie was 
klassieke muziek. Hij was lid van 
St.Caecilia, met de naam nu: West 
Frisia Cantat. Hij was 33 jaar secre-

taris. Hij had een prachtige, diepe 
stem, een zware bas. Het was prach-
tig om zijn zangstem te horen in 
menige uitvoering van muziekwer-
ken. Hij trad ook solo op, geschoold 
met zanglessen in Amsterdam. Het 
was een nieuwe wereld die voor 
hem open ging. 
Naast en voorbij de jaren van ei-
gen tuinderij en bloembollen kon 
hij verandering van werk vinden 
bij fa.Ooms, op het zanddepot in 
Hoorn. Als buitenmens trok dit 
hem aan. Het was een tref en een 
welkom dat zwager Arie Haakman 
bij ditzelfde bedrijf werkte, samen 
bij dezelfde werkgever.
In zijn persoonlijk leven was er de 
verdrietige periode van het uit el-
kaar gaan als echtgenoten. Het is 
herinnering aan een beslissende 
verandering, een andere invulling 
van leven en verwerking daarvan 
in lief en leed.
De laatste jaren waren naar het zin 
in de nieuwe bewoning van het Bis-
schop Grentplantsoen, met naaste 
buurtjes en de andere bewoners. 
In bewonersvereniging en met be-
stuurlijke taak en overleg was Jan er 
met een positieve bijdrage.
In april van het vorig jaar kwam 
er na onderzoek in het ziekenhuis 
geen mooi bericht. De diagnose 
kwam hard aan, waar het ging om 
een ernstige longziekte. Hij voelde 
het inleveren van levenskracht. Jan 
wilde nog graag de zomer meema-
ken en de liefh ebberij van zijn tuin.
Die tijd werd hem gegund. Meer 
en meer aan huis gebonden werd 
zijn wereld kleiner. Meer en meer 
werd hij afh ankelijk en zorg was er 
nodig. Al die tijd geen klacht maar 
een sterk ermee omgaan, met be-
wondering en respect naar hem 
toe. In eigen vertrouwde omge-
ving thuis kwam er stilte over zijn 
leven. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie mocht met herkenning en 
dankbaarheid het circulairewoord 
worden gezegd: ‘De natuur gaf hem 
vreugde en werk. Muziek verlichtte 
zijn leven. Groot en sterk als hij was 
heeft  hij zonder klagen zijn ziekte 
gedragen’. Na de Uitvaartliturgie 
op 15 februari was de crematie in 
Hoorn. 

Op 12 februari 2011 is in het 
St.Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek overleden Paulus Johannes 
Buysman. 

Het was op de leeft ijd van 81 jaar.
Onverwacht is zijn overlijden ge-
komen, in het nachtelijk uur, in de 
stilte, de rust van de nacht. Zacht 
en kalm is hij ingeslapen. En als we 
dan denken aan overdág, waarin al-
les na de nacht weer tot leven komt, 
op allerlei manieren, ook in Paulus’ 
leven, zoals het was in de dagen van 
zijn leven, dan zijn de woorden op 
de circulaire herkenbaar, als bij zijn 
leven horend: ‘Wij zullen zijn hu-
mor en aanwezigheid missen’. 
Herinnering is er aan zijn levens-
weg, met een eigen waardevolle 
betekenis. Herinnering aan zijn jo-
viale aanwezigheid binnen zijn ge-
zin, familie en de kring van goede 
vrienden, buren en bekenden.
Herinnering is er aan zijn levens-
avond. Daarin was er langere tijd 
het minder worden van levens-
kracht, sluipend dichterbij komend. 
Het was er al in de Andijker-jaren. 
Echtgenote Joanna kon een heleboel 
opvangen en alles in goede banen 
leiden. Hoe aangenaam is het wonen 
gebleken op de Burg.Doumastraat 
tussen goede buren in. Hun goede 
zorg was er, hulp en aandacht, als 
het nodig was. Een verhuizing naar 
een van de Aanleunwoningen hier 
op Wervershoof is er gekomen. Het 
werd nodig, zoals het woord het 
zegt: om aan te kunnen leunen te-
gen de zorg vanuit het St.Jozefh uis, 
als het nodig zou zijn.
In de verdere tijd was er nog weer 
meer zorg, verzorging nodig. In 
beeld kwam het Nicolaas Verpleeg-
huis. Het werd een verhuizing. Het 
was weer een fase verder, verwer-
king en afh ankelijkheid. Een hele 
gewenning.
Onverwacht na een korte zieken-
huisopname in Hoorn kwam het 
levenseinde van echtgenote Joanna. 
‘Haar geest nog helder, haar lichaam 
kon niet meer’, woorden ruim een 
jaar geleden op haar circulaire. Op-
nieuw een diepe verwerking binnen 
gezin en familie.
Nu, ruim een jaar later, opnieuw 
Avondwake en Uitvaartliturgie. 
Treff end daarbij vanuit het gezin in 
het ‘in memoriam’ de woorden ge-
kozen: ‘Vader, rust nu maar uit. Je 
hebt het verdiend. Je hebt het heel 
goed gedaan. Want de laatste jaren 
waren beslist niet de gemakkelijk-
ste. Heel veel dank voor alles wat je 
voor ons bent geweest’.
Na de viering was de begrafenis op 
17 februari in het familiegraf, bij 
echtgenote Joanna, op het kerkhof, 
achter de kerk. 
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Fay Catharina Maria,
dochter van Martijn en 
Linda Pennekamp-Dol.

Jimme Jeroen,
zoon van Jeroen Sneeboer en 
Marèse Ruijter.

Hartelijke gelukwensen aan de 
ouders vanwege de doop van hun 
kind, ook aan gezin en familie. 
Gezondheid, blije kinderjaren, een 
gelukkige levensweg.

12½ jaar:
Jos en Margreet Ruiter-Meester.

40 jaar:
Jan en Tiny Haakman-Hylkema.
Clemens en Ank Deen-Broersen.
Wim en Ria Kappelhof-Swart.

50 jaar:
Jan en Annie Dol-Hetsen.
Piet en Nel Schouten-Bot.

55 jaar:
Piet en Corrie Verdonk-Beerse.

60 jaar:
Frans en Marie Reus-van der 
Th iel.

Een hartelijk profi ciat 
aan elk van de bruidsparen, 
met dankbare herinnering 
aan het feestmoment, 
met goede wensen 
voor gezondheid, 
met alle zin 
op weg naar de toekomst. 

GEDOOPT

Huwelijksjubileum

FAMILIEBERICHTEN

VOOR DE KINDEREN

Soms leven mensen in een woestijn.
Alleen maar zand en zand.
Alles grijs en grauw.
Zonder kleur.
Troosteloos.
Hopeloos.
Het joodse volk ging op reis 40 jaar door de 
woestijn.
Veertig jaren lang steeds maar zand, 
zand in je oren, zand in je mond, zand in je 
ogen…
Het was niet om uit te houden.
Heel vaak hebben ze gemopperd.
Wat waren ze blij toen ze bij een oase kwamen, 
bij een plek waar water was, waar bomen 
groeiden, waar schaduw was…
Daar leefde je dan op, kreeg je nieuwe hoop en 
kracht; daar kreeg het leven weer kleur!

Wat een geluk,
als je iemand treft
die je doet opleven…
 
Wat een geluk,
als je op een plaats komt
waar je je dorst kunt lessen…
 
Wat een geluk,
als je tijd krijgt 
om uit te rusten en op verhaal te komen…
 
Wat een geluk,
als je opnieuw kracht kunt opdoen
om verder te gaan…
 
Wat een geluk,
als je merkt dat er iemand is
die om je geeft,
die voor je opkomt,
die iets voor je doet,
die met je deelt…

Kleur krijgen
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INLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE 
VOLGENDE UITGAVE: 
WOENSDAG 30 MAART 2011.

UW CONTACTPERSOON:

GEBEDJE

Soms als het donker is
en leeg in jou,
ontsteek dan
een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
 

Hou het brandend
tot Gods vuur
je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan -als nieuw
en vol van Gods vuur -
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen
zich mogen warmen.
 

Marlies Lecocq


