
PINKSTEREN

Toen de dag van Pinksteren 
aanbrak, 

waren zij allen op één plaats 
bijeen. 

Plotseling kwam er uit de hemel 
een geraas alsof er een hevige 

wind opstak, 
en het vulde heel het huis 

waar zij waren. 
Er verschenen hun vurige tongen, 

die zich verspreidden 
en zich op ieder van hen 

neerzetten. 
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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

Voor u ligt het laatste nummer van de Nu en Straks 
voor de zomervakantie.
Het volgende nummer verschijnt in de week van 12 t/m 
16 september.
Langzamerhand gaan we richting zomer, “bollentijd” 
en welverdiende vakanties.
Veel jongeren hebben de examens van de middelbare 
school achter de rug.
Nu volgt het wachten op het resultaat, een spannende 
tijd.
In deze Nu en Straks, met het thema Pinksteren,  hebben 
we een interview met de familie Schouten-Haakman, 
waarin o.a. over de bollen- en vakantietijd van vroeger 
verteld wordt. 
Ook kunt u een indrukwekkend verslag van Jeepee2009 
over Loverboys lezen.
De voorbereiding en viering van de Eerste Heilige 
Communie van 1 mei jl. worden prachtig verwoord 
door één van de kinderen en haar ouders.

Wij wensen u vanaf deze plaats mooie Pinksterdagen, 
alvast een fijne vakantie en veel leesplezier toe.
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11-12 juni: 
EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Pinksterliederen. 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Pinksterliederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
zondag om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Gezongen wordt de 
Orgelsolomesse van W.A. Mozart 
en pinksterliederen. Intredezang: 
Veni Creator van P. Smeels. 
Als afsluiting het Halleluja van 
Händel. Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
 
Voor de kinderen is er op deze 
Pinksterzondag een 
Kindernevendienst.

Van harte welkom aan velen in 
deze mooie viering.

Maandag 13 juni: 
TWEEDE PINKSTERDAG

De viering op deze maandag 
vervalt in onze kerk.
Wel is er een Pinkster-
Eucharistieviering op deze 
maandag in de kerk van Andijk, 
aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Vanuit de regio: van harte welkom. 

PINKSTEREN, 
het derde grote feest na Kerstmis 
en Pasen. In het Pinksterfeest 
wordt Pasen voltooid. Wat dat 
betekent mogen we ervaren in de 
Pinksterliturgie. 
Van daaruit worden we 
opgeroepen om het waar te maken 
in ons leven met elkaar. 

Van harte welkom in de 
Pinksterliturgie! 
Pinksteren, een Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de 
PINKSTERCOLLECTE gehouden, 
bestemd voor de Nederlandse 
Missionarissen die dit jaar met 
verlof komen. ‘Zij komen thuis, 
wij geven thuis’, dat is het bekende 
themawoord. 
Van harte deze missiecollecte 
aanbevolen. Posters in de kerk 
verwijzen ernaar. Een Missiefolder, 
ruim aanwezig, geeft nadere 
informatie. Dit jaar staat de 
Pinksteractie in het teken van 
Brazilië in de woorden ‘Achter het 
masker van Brazilië’.

18-19 juni: h.DRIE-EENhEID

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

25-26 juni: SACRAMENTSDAG

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

In de maanden juli en augustus: 
één weekendviering in de kerk!
Uitgangspunt: op zondag.
Eén uitzondering: in het derde 
weekend op zaterdagavond!
 
zondag 3 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering 
met Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10 juli: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

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

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

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

In de maanden juli en augustus 
vervalt de viering op eerste vrijdag.

In de maanden juli en augustus is 
er in de kerk één weekendviering.

Een toelichting hierop in het 
verdere gedeelte van deze ‘Nu en 
Straks’.

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

Van harte welkom.

Opmerking:  als achter ‘liederen’ 
een R staat, dan betekent dit: 
ondersteuning door leden van het 
vroegere Regiokoor.

Van harte welkom!

LITURGISCHE 
AGENDA

LITuRGISCh ROOSTER 
van 11 juni tot en met 11 september 2011
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zaterdag 16 juli:

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

zondag 24 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

zondag 31 juli:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

zondag 7 augustus:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering 
met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 14 augustus: 
MARIA TENhEMELOPNEMING

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. 
Groep Wervershoof.

zaterdag 20 augustus: 
KERMISWEEKEND

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 28 augustus: 
MIvA-zONDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Pastor C. Koning.

3-4 september:

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

10-11 september:

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

Zoveel
Zoveel verhalen
zijn nooit gehoord,
door onderdrukking,
in de kiem gesmoord.

Zoveel mensen,
vragen zich af,
waarom corruptie,
geweld, dwang en straf?

Zoveel plannen,
worden gemaakt
om te overleven,
ruw wordt het gestaakt.

Zoveel sluwe systemen,
waar een mens niet telt,
alles moet wijken,
voor macht en voor geld.

Zoveel mensen 
gaan daar tegenin,
helpen waar ze kunnen,
zoeken een nieuw begin

Zoveel woorden en daden,
door geestdrift gebracht
is ware pinksterbeleving,
verdrijven het duister
en geeft velen kracht.
 

Arda Koomen-Kuip

Bij het maken van het nieuwe litur-
gische rooster voor het komende 
half jaar, zomer/herfst, is het besluit 
genomen (in overleg) om net als 
vorig jaar in de zomermaanden juli 
en augustus over te gaan naar één 
weekendviering.
Gekozen is voor de zondagviering 
van 10.00 uur, met één uitzonde-
ring in de maand. Die uitzondering 
betreft het dérde weekend. Dan is 
de éne viering in dat  weekend op 
zaterdagavond, om 19.00 uur.
In juli en augustus als zomer-
(vakantie)maanden is het wat rus-
tiger en stiller in het dorp. Velen 
zijn op vakantie. We moeten daar-
bij bedenken dat we ook op de voor-
gangers, in Eucharistie en Woord-
Communieviering, vanwege hún 
vakantieweken, minder een beroep 
kunnen doen.
Het overzicht van deze periode is 
nu al te vinden in de liturgische 
agenda aan het begin van deze Nu 

en Straks. De intenties, opgegeven 
voor het weekend (zaterdag of zon-
dag) gaan naar die éne viering. 

vakantie
Ondergetekende heeft altijd wel een 
voorkeur om eind juni, begin juli 
op vakantie te gaan. 
Voor dit jaar lukt dat niet. Het 
wordt zoals vorig jaar: september. 
Met vakantiemaat mede-pastor uit 
Venhuizen wordt het, georganiseerd 
vanuit Drie Tour uit Driebergen,  
een groepsreis naar Kreta! 

Datum: 16 t/m 30 september. 
De informatie ziet er aantrekkelijk 
uit, met een variatie aan mogelijk-
heden, met alle zin! 
Voor u de beste wensen, 
een hartelijke groet, 

Pastor J. Suidgeest.

zomertijd: 
één weekendviering
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Van verhalen kunnen we altijd wel 
iets opsteken.
Er is een joods verhaal waarin 
het gaat over een winkelier die 
een  winkelbediende aannam om 
de winkel te beheren. Zelf wilde 
de winkelier een wereldreis gaan 
maken. Af en toe luisterde hij de 
man af wanneer die klanten te 
woord stond: nee meneer, voor 
dat geld wil mijn baas het niet ver-
kopen. En de winkelier dacht: ik 
wacht met mijn reis nog een paar 
maanden. Toen hoorde hij hem op 
een dag tegen een klant zeggen: nee 
mevrouw, voor dat geld kunnen wij 
u dat niet leveren. De baas glim-
lachte maar vertrok nog niet. Nog 
wat maanden later hoorde hij hem 
zeggen: o nee, meneer, voor dat geld 
kan ik u dat echt niet verkopen. Op 
dat moment ging de winkelier op 
reis. Zijn vervanger kon het aan, hij 
stond op eigen benen.

Hemelvaart en Pinksteren, Jezus 
verlaat ons als wij zelf sterk genoeg 
zijn, als wij op eigen benen staan. 
Zijn levenswijze, zijn gedachten 
en gevoelens zijn zo sterk de onze 
geworden, dat wij nu zélf zeggen: 
stelen? Nee, dat doe ik niet! Vloe-
ken, vals getuigen, ontrouw zijn? 
Nee, dat doe ik niet! Geloven in een 
andere en betere wereld en daaraan 
meewerken? Ja, dat wil ik! Daar ga 
ik voor!
Wat de leerlingen met Jezus hadden, 
dat is niet weg. Het moet wel op een 
eigen manier, op hun manier wor-
den ingevuld, in zijn geest. ‘Ik zal u 
een andere Helper zenden, die bij u 
zal blijven’, dat is zijn woord.

Met Pinksteren wordt de Paas-
kaars gedoofd, maar het licht blijft 

branden! Dat licht heeft zijn weg 
gevonden. Dat is te zien en te horen 
in het gloedvol getuigenis van de 
leerlingen in het Pinksterverhaal in 
Jerusalem. Zij zijn geen bange men-
sen meer achter gesloten ramen en 
deuren, opgesloten in zichzelf. Er is 
een wervend optreden naar buiten. 
Velen in Jerusalem liepen te hoop. 
Er was verbazing van wat tot hen 
kwam.

Pinksteren is de geboorte, het begin 
van de kerk. Een getuigenis en ver-
slag daarvan vinden we in de Han-
delingen van de Apostelen. Het is 
het boek ná de 4 evangeliën. Pink-
steren heeft ook alles te maken met 
kerk-zijn nú, anno 2011. Woorden 
uit een Pinksterlied zeggen het 
kernachtig: ‘Wat altijd is geweest, 
het waaien van de Geest, gebeurt 
aan ons, vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen 
het in, Gods woord dat antwoord 
vraagt’. Dat mogen we met kracht 
en van harte zingen en proberen 
waar te maken in ons leven.

Meer dan een enkele keer wordt in 
de krant gesproken over het slui-
ten van kerken. Pas geleden nog in 
Brabant en in Limburg, ook in ons 
eigen bisdom Haarlem. Een schets 
naar de toekomst toe liegt er niet 
om. We horen of lezen grote getal-
len, vele sluitingen. Het gaat over 
regiosamenwerking, fuseren. Het is 
allemaal niet eenvoudig, noch aan 
de basis, noch vanuit de leiding van 
het bisdom. 
Dichtbij is de Engelbewaarderskerk 
in Hoorn met de Pinksterdagen 
aan de beurt. De krant (NHD) heeft 
er al enkele keren over geschreven.  
24 mei jl. was er een bericht: 

Huwelijk, geboorte 
en overlijden. Tal-
loze Hoornaars heb-
ben deze bijzondere 
momenten beleefd in 
de Engelbewaarders-
kerk.
Tweede Pinksterdag, 
13 juni, is de laatste 
viering en gaat de 
kerk dicht. De kerk 
moet sluiten vanwege 
teruglopend bezoek, 

zo staat het er. Het sluiten van deze 
kerk, een emotionele gebeurtenis. 
En zo is het ook. Het is te gemak-
kelijk om te zeggen: het is maar een 
gebouw.
Het is altijd nog een bijzonder ge - 
bouw, alle keren oproepend tot 
verbondenheid, vreugde en troost, 
dankbaarheid, geloofskracht en 
levenskracht. Het zal op dat moment 
heel waardevol zijn dat er wordt 
gemijmerd, ieder voor zich en als 
gemeenschap samen. Het verleden 
zal in herinnering komen. Even 
belangrijk mag de toekomst in beeld 
komen: Hoe verder? Hoe elders ver-
der? Hoe individueel en samen ver-
der? In de Geest van Pinksteren is 
het in elk geval een goede gedach-
te, dat het thema van de liturgie 
die laatste keer in de richting zal 
gaan van: Het geloof gaat verder… 
Mogen alle aanwezigen daarop 
inhaken en, gedragen en gestuwd 
door de Geest van  Pinksteren, hun 
nieuwe weg inslaan.

Wij mogen het ons ter harte nemen 
en zuinig zijn op onze plaatselijke 
kerken in de regio, met nog een 
heleboel mogelijkheden, uitdaging, 
samenwerking, persoonlijke inzet 
en belangstelling. Zorgzaam voor 
elkaar in lief en leed, als troost en 
steun. Het Pinksterfeest mag ons 
daar weer eens extra warm voor 
maken en dat in ons oproepen.
U allen een Zalig Pinksteren toege-
wenst!

Pastor J. Suidgeest

DE KRAChT vAN PINKSTEREN 
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NIEuWS EN ACTIvITEITEN

Uit de vergadering van maart en 
van april 2011 

Liturgie en 
Catechese

Verslag wordt gedaan van de voor-
bereiding op het Vormsel en van de 
viering zelf. Tevreden terugblik met 
dank voor alle inzet, met de werk-
groep als motor. Dank bijzonder 
aan het AOW-Jongerenkoor dat in 
de twee vieringen heeft gezongen. 
Het thema was: ‘Op weg naar…’ Een 
mooi thema als we denken aan de 
tijd die voor groep 8 verder gaat na 
de basisschool: nieuwe omgeving, 
nieuwe school, volop verkenning 
en ontdekking op jonge leeftijd. De 
‘eigen film’, voorafgaand vertoond 
in de tijd van voorbereiding, was al 
een eerste uitnodiging. Het is een 
mooi aantal geworden: 47. 
Verslag ook van de voorbereiding 
van een andere groep kinderen, op 
weg naar hun Eerste Communie-
dag, uit groep 4. Een mooi, nieuw 
project en verschillende activitei-
ten zijn daarbij niet weg te denken. 
Onderdeel van de voorbereiding 
is o.a. Nel Bus, met actie voor het 
goede doel, gericht op Gambia in 
Afrika. De dag zelf is na Pasen, 
zondag 1 mei.
Voor de leden van het Parochie-
bestuur heeft Jan van der Leek 
een orgelexcursie gegeven. Het 
was leerzaam en onderhoudend. 
Mevr. M. van Ophem-Leenstra zal 
op Palmzondag na de viering een 

onderscheiding van de St. Grego-
riusvereniging ontvangen als dank 
voor 40 jaar lidmaatschap van het 
Dameskoor. We denken daarbij ook 
aan jarenlange bestuursfunctie, het 
maken van notulen en jaarversla-
gen, heel accuraat. Een moment-
opname voor dankbaarheid.
Jeepee loopt goed. Opkomst is wel 
eens verschillend. Het zoeken naar 
nieuwe leiding is niet altijd gemak-
kelijk. Het is een mooie en zinvolle 
taak om het te doen, zegt menig-
een.
In de zomermaanden zijn er weer 
enkele orgelconcerten in onze kerk 
te beluisteren. Een actief orgelco-
mité heeft de organisatie daarvan 
in handen. Het gaat om 3 datums: 
29 mei, 10 juli en 18 september.

Gemeenschapsopbouw 

Op 15 februari was de jaarlijkse 
Contactavond van de Wijkcon-
tactpersonen. Het was een avond 
met broeder Bakker (uit Hoorn) als 
inleider. Zijn onderwerp was Nieuw 
Guinea, met voor hem een terugblik 
naar zijn vroegere missiearbeid. 
Het was een interessante avond met 
in het tweede gedeelte een gedach-
tenwisseling n.a.v. enkele vragen. 
Enkele praktische punten kwamen 
nog aan de orde. De lijst van jubi-
leumechtparen in de verschillende 
wijken zal worden nagekeken en 
waar nodig worden aangevuld. Dit 
in verband met gelukwens en atten-
tie vanuit de wijk. Er is een uitnodi-
ging voor een avond Vrijwilligers-
contact op 22 maart. Het gaat om 
brainstormen. Het jaar 2011 is het 
jaar van de Vrijwilliger. Enige aan-
vulling van gastdames is wenselijk 
bij het koffie schenken in ‘de Inzet’. 
Er wordt werk van gemaakt.

Het parochiegidsje zal worden bij-
gewerkt met de laatste gegevens.

Kerk en Samenleving

In de Veertigdagentijd krijgt de 
Vastenactie de nodige aandacht. 
Achter in de kerk is een informa-
tiebord als verwijzing. De houten 
offerkisten zijn neergezet. Het pro-
ject is voor de Filippijnen, op het 
eiland Mindoro. In het Paasweek-
end wordt een deurcollecte gehou-
den. Dit is in de Paaswake en op 
Paaszondag. De kinderen kunnen 
sparen via een eigen spaardoosje. 
Deze zijn op school uitgedeeld. In 
de Veertigdagentijd is verder in 
‘de Inzet’ een zogenaamde ‘sobere 
maaltijd’ gehouden, tweemaal. 
Per keer was het voor ongeveer 40 
mensen. Dit als vervolg op de goede 
ervaring van vorig jaar. Het gaf een 
stuk bezinning, solidariteit met de 
armen. Aandacht was er voor een 
viertal zogenaamde ‘Hongerdoe-
ken’, met uitleg erbij. De Wereld-
winkel was aanwezig, met voldoen-
de artikelen in de aanbieding. 
 

Tuin en 
begraafplaats

In de zomer gaat de poort op het 
pad naast de kerk ’s avonds om 
22.00 uur dicht. In het najaar (en 
in de winter) zal deze poort eerder 
dichtgaan en wel om 20.30 uur. ’s 
Morgens blijft de tijd van opengaan 
voor het hele jaar hetzelfde, name-
lijk 7.00 uur. Twee lampen in de 
buurt van de poort gaan ’s avonds 

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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bij het  donker worden aan en ’s 
morgens uit. Het pad op de hoek 
van het eerste kerkhof is in het don-
ker dan goed verlicht.
Het tweede kerkhof is wat betreft 
beplanting aan de westzijde op 
sommige plekken open. Er wordt 
gekeken of extra beplanting moge-
lijk is. Dit in overleg met de buiten-
dienst van de Gemeente. 
 
Onderhoud en 
Financiën 

De deur achter in de kerk (afslui-
ting tussen kerk en portaal) krijgt 
aan de portaalkant een opknap-
beurt. Dit zal door vrijwilligers 
worden gedaan. De werkzaamhe-

den aan de klok (westzijde toren) 
en het plaatsen van duivenpennen 
(boven de ingang) zullen worden 
uitgevoerd in week 19. Er is daarbij 
een telekraan nodig voor dit werk 
op hoogte.
Van Monumentenwacht is een 
inspectierapport binnengekomen 
van kerk en pastorie. Dit naar aan-
leiding van jaarlijkse controlebeurt 
en het uitvoeren van kleine repara-
ties.
In de maand mei wordt het orgel 
gestemd, halfjaarlijkse beurt door 
Fa. Flentrop-Zaandam.
Het is tevens een onderhoudsbeurt. 
Door Parochiebestuur is aan Flen-
trop gevraagd om ons het rapport 
van hun bevindingen toe te stu-
ren. Er is een nota binnengekomen 
van het administratieprogramma 
‘Navision’. 

verdere punten

Op 8 februari jl. was er in ’t Tref-

punt in Onderdijk een contact-
avond tussen afgevaardigden van 
de 5 parochies van onze regio en 
van 3 parochies van de regio Wog-
num. Tevens was er een afvaar-
diging van het dekenaat. Het was 
een kennismaking, gericht naar 
nieuwe vormen van samenwerking 
in een groter geheel, een grotere 
regio van 5+3=8. Vanuit een drietal 
vragen kwam een gesprek op gang 
met wederzijdse informatie naar 
elkaar toe. Verslag van deze avond 
is gestuurd naar de eigen Parochie-
besturen, ter bespreking. De regio’s 
blijven op dit moment apart werken 
maar zullen elkaar ondersteunen 
waar mogelijk en nodig. De pas-
tores zullen over enige tijd samen 
komen voor uitwisseling van eigen 
ervaringen en mogelijkheden in de 
toekomst. 
Ingekomen post werd doorgeno-
men. 
   
Dat was het voor deze keer.

NIEuWS EN ACTIvITEITEN

TOERISTENDIENSTEN
5 juni t/m 28 augustus 2011 
 
Zoals gebruikelijk begint op de eer-
ste zondag van juni de eerste toeris-
tendienst weer in het dorpshuis van 
Onderdijk, aanvang 10.30 uur. 
De Commissie Toeristenkerk 
nodigt u van harte uit om in de 
zomermaanden eens een toeristen-
dienst te bezoeken.
En zoals altijd is er na de dienst 
gelegenheid voor een praatje en een 
kopje koffie of thee en voor de kin-
deren limonade.
 
Hartelijke groet,
 
Klazien Gorter
Voorzitter 
Commissie Toeristenkerk

PCI

Zit u in financiële nood?

Of heeft u plotseling een grote financiële 
tegenvaller, terwijl u altijd al de eindjes aan 
elkaar moet knopen?
De Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) kan u daar misschien bij 
helpen.
Bel voor Wervershoof: 
mevrouw A.C.M. Wildoer tel. nr.: 0228-583731

Gelooft u in stille armoede?

Gelooft u in financiële nood waarin een mens kan verkeren?

EN WILT u hELPEN?

U kunt ons financieel steunen.
P.C.I. Wervershoof   
bankrekeningnummer 36.89.50.654

zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.

Wij geven om elkaar!
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Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zo ver, 
zondag 1 mei 2011, jullie grote dag. 
Met gespannen gezichtjes kwamen 
jullie binnen in de Inzet, allemaal 
feestelijk gekleed. Samen met Pastor 
Suidgeest liepen jullie de prachtig 
versierde kerk in, met je eigen mooi 
versierde doopkaars in de hand. 
De kerk vol met ouders met trotse, 
soms ontroerende gezichten, broer-
tjes en zusjes, familie, vrienden, de 
juffen en anderen belangstellenden: 
de dag kon beginnen. Het thema 
van deze dag was: Met de stroom 
mee…tegen de stroom in… 
In totaal hebben 32 kinderen zon-
dag hun Eerste Heilige Communie 
mogen doen.
Voor het eerst samen aan de tafel 
van Jezus, dat was best wel span-
nend. Maar wat deden jullie het 
allemaal goed; het lopen, het samen 
bidden, de liedjes zingen, het voor-
lezen, het Onze Vader uit je hoofd, 
samen de tafel dekken en tenslotte 

het Heilige brood ontvangen. Super 
goed gedaan, we zijn heel trots op 
jullie.
Jongens en meisjes we vinden het 
fijn dat jullie nu voortaan met ons 
mee mogen doen; we hopen dat 
jullie veel van het project hebben 
geleerd en dat we jullie nog vaak 
zullen zien.
Nel Bus van Stichting June was ook 
beide vieringen aanwezig, wij hopen 
natuurlijk dat jullie het spaardoosje 
inleveren, zodat zij dit goed kan 
besteden voor haar project.

Groetjes van 
de Eerste Communiewerkgroep

Bedankt allemaal

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

Hartelijk bedankt.

En tot volgend jaar!

Bob Beerepoot
Linda Boots
Senna Bot
Bo Botman
Jennifer Buis
Jurre van Eijk
Thijs van Galen
Sanne van der Geest
Anna Grooteman
Gijs van der Gulik
Wieteke Hendriks

Renzo Jong
Bjarne Koeman
Celine Koomen
Isabeau Koomen
Mandy Koomen
Lise Koopman
Danny Kraakman
Ilse Kraakman
Mees van Lier
Chiel Meijer
Luuk Meijer

Bo Mol
Casper van der Poel
Eline Reus
Lotte Ruiter
Wout Ruiter
Isabel Snip
Nienke Stroet
Melanie Tensen
Luc van Velzen
Jelle Zwan

Deze kinderen mochten 1 mei 2011 hun
Eerste Heilige Communie ontvangen:

Ik doe mijn 1e comunie en dit is 
mijn eerste dag en ik nam mijn 
leerboek altijt mee en we gingen een 
vis maken en op die vis kon je met 
 stikertjes je naam durop maken en 
ale kinderen kregen een tekst mee 
en 12 maart gingen we het voor-
dragen op 16 maart kwam nel bus 
zamen met boektoe en boektoe was 
heel erg bruin en toen zei nel bus 
ik was in gambia geweest en toen 
ging ze er over praten  en 24 maart 
gingen we een bezoek brengen aan 
de molen en hebben we een rond-
lijding gehat  en op 13 april zijn we 
naar leekerweide en we heben daar 

een filmpje gezien en toen liet se 
ons alen maal leuken dingen zien 
en toen gingen we eeten bij pas-
toor en ieder kind moest voor zijn 
regter kind een broodje maken en 
het onwijs gezelig en toen was de 
dag aangebroken ik doe mijn ierste 
comunie en ale mense saten in de 
kerk en een paar kinderen moesten 
een versje voorlezen en dana kre-
gen we een hostie van pastoor en 
danna moesten we op de footo en 
darna lekker veest vieren en leuke 
kadotjes     
          

Van Wieteke

Een verslagje door 
Ad en Mariët hendriks, 
namens de ouders:

Het thema van dit jaar was  Ik voel 
mij als een vis in ’t water
Op 9 maart zijn de kinderen ’s 
middags onder begeleiding van de 
werkgroep naar de Inzet geweest 
om te knutselen. Ze hebben daar 
een prachtige vis gemaakt. Met 
deze vis hebben ze zichzelf tijdens 
de Voorstellingsdienst op 12 maart 
voorgesteld door het lezen van een 
door henzelf geschreven, uniek 
stukje verhaal en het laten zien van 
hun zelfgemaakte vis. 
Op 16 maart kwam net als vorig 
jaar Nel Bus uit Enkhuizen van de 

Een verslagje door Wieteke, 
namens de kinderen:
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stichting June om, samen met de 
uit Gambia meegekomen Boto, hun 
verhaal te doen over de stichting.
De kinderen waren zeer gefasci-
neerd door deze zeer donkerge-
kleurde man uit Gambia, en er 
werden dan ook zeer interessante 
vragen gesteld door de commu-
nicantjes. Ze kregen een nog te 
vouwen doosje mee waar ze iets in 
konden doen, van wat ze tijdens 
hun Eerste Communie zouden krij-
gen. Dit kon op maandag 16 mei 
op school worden ingeleverd. Na 
iets lekkers te hebben gegeten en 
gedronken werd de middag afge-
sloten.
24 Maart heeft de hele groep een 
bezoek gebracht aan de molen van 
Wervershoof. Ze kregen daar een 
rondleiding. Stap voor stap kre-
gen ze uitleg over hoe brood wordt 
gemaakt. Boven bij de wieken 
mochten de kinderen een kijkje 
nemen daar waar ieder kind ook 
nog apart op de foto werd gezet.
Op 13 april gingen de kinderen op 
weg naar Leekerweide. Ook binnen 
deze gemeenschap keken de kin-
deren hun ogen uit en werden de 
nodige vragen gesteld. 
In de 5 weken voor de communie 
vanaf de voorstellingsdienst hebben 
de kinderen gewerkt in het werk-
boek. Hierin kwamen 5 thema’s aan 
bod die tijdens de zaterdagavond-
dienst in de Inzet werden behan-
deld. De thema’s waren: Ik maak 
tijd voor…, Ik ben blij, Dank je wel, 
Wil je me vergeven? en Samen aan 
tafel. De kinderen vonden dit erg 

leuk. In de vierde week hebben de 
ouders nog een quiz gedaan met 
allerhande vragen over hetgeen in 
de kerk te zien is. Zeer leerzaam, dat 
bleek wel, nadat we de antwoorden 
hoorden. Ter afsluiting hebben de 
kinderen op zaterdagavond met de 
pastor samen gegeten in de Inzet. 
Hierbij moest als eerste een broodje 
worden klaargemaakt voor degene 
die rechts van hem of haar zat. De 
kinderen vonden dit geweldig. 
Toen kwam 1 mei…de grote dag… 
In deze dienst deden de kinderen 
hun Eerste Communie. De dienst 
begon voor ons om 11.00 uur 
Allemaal prachtig geklede kinde-
ren. Prachtig versierde doopkaar-
sen. Het kinderkoor zong voor de 
tweede keer deze morgen prachtige 
liedjes. Een hele mooie aangeklede 
kerk. Dit zorgde voor een hele goede 
sfeer. Tijdens de viering kreeg ieder 
kind een eigen taak om samen met 
elkaar de tafel te dekken. De Pastor 
liet de kinderen een voor een tussen 
hun ouders staan en daar kregen zij 
voor de eerste keer hun communie. 
Een hele gebeurtenis voor hen. Al 
met al een prachtige viering waarbij 
iedereen heel voldaan op terug kan 
kijken… Iedereen voelde zich echt 
als een vis in ’t water…
Veel dank aan de werkgroep voor 
het vele werk achter de schermen,

Ouders van Wieteke       
            
De Eerste Communiewerkgroep
Zoals we wel vaker horen merken 
mensen weinig van al het werk dat 
er achter de schermen gebeurd. 

Wanneer je een communicantje 
hebt, komt dit al wat meer in beeld, 
maar men ziet lang niet alles. Er 
moet heel wat gebeuren door het 
jaar heen, voordat we weer bij een 
Communiedag aangekomen zijn. 
Ook is het zo, dat sommige werk-
groepleden wat meer op de voor-
grond te zien zijn dan andere, dit 
heeft natuurlijk te maken met de 
taken die zij op zich nemen. De 
voorzitter van deze groep is natuur-
lijk een zeer belangrijke schakel, 
Marian Stroet heeft deze taak vanaf 
2006/2007 op zich genomen en dit 
was haar laatste jaar als voorzit-
ter. Gelukkig is ze nog bereid het 
komende jaar de nieuwe voorzit-
ter Monique Bosman in te werken. 
Afscheid nemen van haar hoeven 
we dus nog niet, maar bij deze wil-
len we Marian ontzettend bedan-
ken voor haar inzet de afgelopen 
jaren. Tevens wensen we Monique 
heel veel succes toe!

Groeten namens de Eerste Commu-
niewerkgroep,
Sylvia Bakker, Sandra Verdonschot, 
Liesbeth Nugter, Dorien Delis, 
Moniek van Velzen, Marit Tensen, 
Marie-Louise Zawadka, Julia Sijm 
en Karin Kaagman

P.S. In de septemberuitgave van de 
Nu en Straks kunt u weer lezen, 
wanneer volgend jaar de Eerste 
Communievieringen zullen zijn en 
wat de spaardoosjes van de commu-
nicanten voor Nel Bus hebben opge-
leverd.

Kijk ook op www.sintwerenfridusparochie.nl 
voor actuele informatie van onze 
Sint Werenfridusparochie. 
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Vrijdag 15 april kwamen er 
maar liefst 4 slachtoffers van 
loverboys naar de Schoof, om 
ons hun verhaal te vertellen. Ze 
kwamen samen met Anita van 
de stichting Stoploverboysnu. 
Anita noemt deze meiden “vlin-
ders”, omdat ze wanneer ze uit 
het circuit gehaald worden door 
de stichting weer vrij zijn.

Ook staat het vlindertje symbool 
voor de liefde, voor vlinders in je 
buik. Want daar begint het uitein-
delijk allemaal mee. De meiden 
vertelden over hoe ze dachten een 
leuke vriend gevonden te hebben. 
Bij Saskia sloeg haar vriend om als 
een blad aan een boom. Hij wist 
haar zover te krijgen, dat ze geld 
voor hem ging verdienen op de 
wallen. En hij maar een luxe auto 
rijden, mooie kleren voor zichzelf 
kopen en zich omhangen met dure 
sieraden. Saskia kwam daardoor in 
de schulden en werkte zich een slag 
in de rondte. Totdat ze ondanks alle 
bedreigingen toch de stap durfde 
te nemen om hulp te zoeken. Die 

vond ze bij Anita, die inmiddels 
een stichting was begonnen, omdat 
haar dochter al driemaal belazerd 
was door een loverboy. Gelukkig 
gaat het met haar nu wel de goede 
kant op. Door de Stichting krijgen 
ze een beschermde plek, waar ze 
training krijgen om om te gaan met 
hun trauma’s en weer helemaal op 
de rails gezet worden. Het vertel-
len van hun verhaal aan anderen, 
maakt onderdeel uit van die trai-
ning. Dit omdat een groot deel van 
hun problemen te wijten is aan het 
niet durven vertellen aan anderen 
wat hun is overkomen, waardoor ze 
totaal afhankelijk worden van hun 
loverboy, omdat hij als enige weet 
wat er met hen is gebeurd. Daar-
door worden ze totaal afgesloten 
van hun familie, vriendinnen en 
kennissen.
Ook “vlindertje 3”en “vlindertje 
Bo”, vertelden zulke indrukwek-
kende details, dat menigeen met de 
tranen in de ogen zat. Wat kunnen 
mensen elkaar een leed aandoen. 
Verschrikkelijk. Deze meiden ble-
ken allebei benaderd te zijn via hun 
hyvespagina. Eerst een onschuldige 
krabbel zo van: Hé, ken ik jou niet 
ergens van? Naar het uitwisselen 
van elkaars MSN-gegevens. Tot een 
daadwerkelijke ontmoeting met 
desastreuze gevolgen. De loverboy 
lijkt een hele begripvolle vriend 
voor een meisje dat thuis puberale 
problemen heeft. Hierdoor is ze een 
makkelijke prooi. Wordt ze lang-
zaam opgestookt tegen haar familie 
en vindt ze het fijn om met hem af 
te spreken. Maar ze ontmoet niet 
alleen hem, maar ook zijn vrien-
den. En ik kan je vertellen, die ont-
moeting is meteen foute boel. Er 

worden filmpjes gemaakt, waarmee 
ze vervolgens gechanteerd wordt 
om alles toe te laten wat de loverboy 
en zijn vrienden bedenken. Er lijkt 
geen weg meer terug. 
Daarom voor alle meiden, maar 
ook jongens, jong en ook oud, hier 
een waarschuwing; Internet is leuk 
maar kan ook gevaarlijk zijn. Let 
op wie je in je vriendenlijst hebt. 
Accepteer geen mensen die je niet 
kent! 
Anita vertelde vervolgens nog hoe 
jongens in dit circuit terecht kun-
nen komen; Het begint met bijv. een 
“onschuldig” pakketje weg te bren-
gen voor iemand. Hij wordt daar 
vervolgens mee gechanteerd en 
moet steeds vervelendere klussen 
opknappen. Tot het zelf ronselen en 
mishandelen van jonge meiden.

Kijk voor meer informatie op www.
stoploverboys.nu. En vanaf 7 mei is 
er een documentaireserie begonnen 
op Nederland 2. De serie heet Dos-
sier Loverboy. Zaterdag 28 mei was 
de vierde aflevering. In de docu-
mentaire speelt Anita van de Stich-
ting Stoploverboysnu een belangrij-
ke rol. Ook de meisjes die bij ons in 
de Schoof zijn geweest zijn daarin 
terug te zien. Kijk ook op Uitzen-
dinggemist.nl. In de vierde afleve-
ring kun je zien hoe Anita, nadat 
ze bij ons in de Schoof was, afreist 
naar Veenendaal, om daar weer een 
meisje uit het circuit te halen.

Tot zover de Loverboys. Vrijdag 27 
mei is er voor Jeepee2009 een mini-
cursus zelfverdediging, maar daar-
over later meer.

Marian Stroet

Meldnummer: 0900.999.9991 lokaal tarief
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Op zondag 27 november viert Auxilia - Brasili-
Ja haar zilveren jubileum. Dit valt samen met het 
zilveren priesterfeest van de voorzitter, pastoor dr. 
Sjaak de Boer.
Tijdens de afgelopen 25 jaar heeft de stichting zich 
voor vele ontwikkelingsprojecten ingezet in ver-
schillende landen. Zo zijn er met behulp van deze 
geëngageerde vrijwilligers: woningen gebouwd 
in Escalante City in de Filippijnen, een kathe-
draal verbouwd in Itaguai (Brazilië); straatkinde-
ren geholpen in Zuid Afrika en Rio de Janeiro en 
hebben vele West-Friese jongeren financiële steun 
gekregen bij het uitvoeren van hun stageproject in 
de Derde Wereld. Ook in Europa zijn er vele pro-
jecten gesponsord zoals bv. het Straatpastoraat in 
Den Haag en de Portugeestalige gemeenschap in 
Amsterdam. 
Zo ook onze recente Moederdag ontbijtactie, waar 
we onze deelnemers en Christa’s Beauty shop voor 
willen bedanken.
Onze deelname aan verschillende evenementen 
zoals: een benefietgala in Sociëteit De Witte in 

Den Haag en de promotie van de VN Millennium-
doelstellingen op Wervershoofse kermis hebben 
ons een zeer uiteenlopend netwerk van contacten 
opgeleverd. 
We mogen terugzien op een mooie periode van 
teamwerk en inzet van een groep die een substan-
tiële bijdrage aan de maatschappij heeft geleverd. 
Dat is voor ons een goede reden om een feest te 
vieren. We willen dit doen via een culinaire uitwis-
seling van mensen met een andere culturele ach-
tergrond woonachtig in de gemeente Medemblik/
Wervershoof. Via het proeven van elkaars gerech-
ten en iets te leren over elkaars eet- en  drinkge-
woonten hopen we verschillende culturen een 
stapje dichter bij elkaar te brengen. 
Het jubileum wordt gevierd in Café ‘t Fortuin in 
Wervershoof na de Jubileummis in de Werenfri-
duskerk die om 11.00 uur zal beginnen. Ook de 
kinderen kunnen volop deel nemen aan het feest-
programma.
We vragen U om 27 november alvast vrij te houden 
in uw agenda.

De jubileumviering wordt ondersteund door het onderstaande comité van aanbeveling. 

Comité van aanbeveling:

Han Meijer Frank Bot
Oud burgemeester van Wervershoof Café-Restaurant ’t Fortuin
Oprichter van Brasili-ja 
 Piet en Nel Deen

Jan van Dam Derrick Baron van Voorst tot Voorst
Autoscooter Number 1 Solacar International

Jan Vriend Sandra Botman
Redacteur HDC Media Dorpsraad Wervershoof

Dirk Kuipers Pastor J. Suidgeest
Wethouder gemeente Medemblik Werenfridusparochie 

KERK EN SAMENLEvING

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

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

Auxilia - Brasili-ja (bijna) 25 jaar
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Land met twee gezichten
De opkomende economische macht Bra-
zilië is een land met twee gezichten. Voor 
het masker een land van zon, zee, strand 
en carnaval, achter het masker een land 
van armoede en ongelijkheid. Met dit land 
achter het masker laat de WNM-campagne 
van 2011 u kennis maken.
Vast onderdeel van de campagne is de 
publicatie van een boekje in de reeks Men-
sen met een Missie. Dit jaar draagt het 
boekje de titel van de campagne: ‘Achter 
het masker van Brazilië.’
De campagne van dit jaar vertelt onder 
andere over de landloze boeren in het 
noordoosten van Brazilië. Over de hard-
werkende mannen en vrouwen die onder 
de zwaarst denkbare omstandigheden een 
inkomen proberen te verdienen voor zich-
zelf en hun kinderen. Samen met missiona-
rissen en missionair werkers vechten deze 
doodarme mensen voor een beter bestaan.

WNM-boekje 2011
In Brazilië beijveren de missionarissen en 
missionair werkers zich voor een wereld 
met kansen voor iedereen. In het boekje 
‘Achter het masker van Brazilië’ maakt u 
kennis met Carlos Mesters en Jan Rietveld. 
Twee Nederlandse missionarissen die hun 
leven hebben verbonden met die van de 

landloze boeren in het noord-
oosten van Brazilië, een van de 
armste regio’s van dit reusach-
tige land in Latijns-Amerika.

In ‘Achter het masker van Bra-
zilië’ leest u het verhaal van het 
land dat schuilgaat achter het 
masker van zon, zee, strand 
en carnaval. Een dor, droog en 
onherbergzaam land met door 
armoede getekende bewoners. 
Boeren zonder land maar met 
hoop op een beter bestaan. 
Het levert een prachtig boekje 
op. Een aanrader. Door het 
te kopen beleeft u niet alleen 
de verhalen, maar steunt u ook de Week 
Nederlandse Missionaris. En uw steun is 
hard nodig. Want alleen met uw bijdrage, 
kunnen we het unieke werk van missio-
narissen en missionair werkers in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika mogelijk blijven 
maken.

Bestel nu
Voor ‘Achter het masker van Brazilië’ 
betaalt u 15 euro inclusief verzendkosten. 
U kunt het boekje bestellen door bijgaande 
antwoordkaart in te vullen of het bestel-
formulier op de website www.weekneder-

landsemissionaris.nl. Uw bijdrage wordt 
gebruikt om missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd te steunen in hun werk 
voor de armen en buitengeslotenen.

Tip
Als u het boekje bestelt via www.weekne-
derlandsemissionaris.nl dan kunnen wij 
uw bestelling sneller en goedkoper verwer-
ken. Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie? De medewerkers van de afdeling 
Campagnes vertellen u graag meer. U kunt 
ons bereiken via telefoon: 070-3136 736 of 
per e-mail via
contact@weeknederlandsemissionaris.nl

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARISSEN
Missionarissen bieden zicht
op het andere Brazilië
De Week Nederlandse Missionaris voert ieder jaar tussen Hemel-
vaart en Pinksteren campagne voor het werk en welzijn van Neder-
landse missionarissen en missionair werkers. Dit jaar vragen wij uw 
aandacht voor het werk van missionarissen en missionair werkers in 
Brazilië.
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het koor
De koren zijn in de periode tussen 
Paas en Pinkster vooral bezig met 
het instuderen van een 13e-eeuwse 
Pinkstersequentie. Dit lied staat 
ook in het Pinkstermissaaltje, dus 
iedereen kan meelezen of wellicht 
zelfs enigszins meezingen. Het 
is een Gregoriaanse melodie met 
Nederlandse tekst: “Kom o Geest 
des Heren, kom uit het hemels hei-
ligdom, waar Gij staat voor Gods 
gezicht.”
In de kerkmuziek speelt de tekst 
de hoofdrol. Het koor oefent dan 
ook vooral de juiste voordracht van 
de tekst. Een goede, heldere uit-
spraak is daarbij van belang, maar 
vooral de juiste beklemtoning van 
de belangrijke woorden. De muziek 
voegt zich dan bijna als vanzelf 
naar de woorden. Het lied is, uiter-
aard, eenstemmig. Met zo’n zestig 
zangers en zangeressen is het dan 
nog een hele kunst om alles precies 
gelijk te zingen, zodat de tekst ook 
helder overkomt. 
Anders dan in de Gregoriaanse 
muziek, zoals deze Pinkstersequen-
tie, strijden tekst en muziek in de 
“Orgelsolomesse” van Mozart, die 
ook gezongen gaat worden, om de 
voorrang. In de loop der eeuwen is 
de aandacht voor de muziek in de 

kerk steeds groter geworden, ten 
koste van de aandacht voor de tekst. 
Overal zingen kerkkoren vooral 
graag missen zoals die van Mozart 
vanwege de mooie muziek. Terwijl 
het altijd al de bedoeling is geweest 
dat alle gezangen door iedereen 
worden gezongen, zijn er ook altijd 
weer groepen mensen geweest die 
daar (muzikaal) niet genoeg aan 
hadden. En dus ontstonden er 
aparte groepen die zich in de inge-
wikkeldheid van de meerstemmige 
muziek gingen bekwamen, waar-
door in ieder geval een deel van 
de misgezangen, die met de vaste 
teksten, niet meer door allen, maar 
namens allen door een koor werden 
en worden gezongen. 
De Pinksterviering begint met het 
“Veni Creator” van Smeels. Een 
afwisseling in de coupletten tussen 
eenstemmig Gregoriaans en meer-
stemmigheid. Verder zingt het koor 
“Psallite Deo nostro” van Bach, een 
kort 5-stemmig motet. Na de vie-
ring sluiten we de Paastijd af met 
het Halleluja van Händel.

het Orgel
Op het moment van schrijven, 
maandag 23 mei, wordt het orgel 
gestemd. Het eerste orgelconcert 
op zondag 29 mei door Christine 
Kamp moet dan ook nog volgen. 
Een volledig Duits programma.
Op zondag 10 juli speelt onderge-
tekende een programma waarin 
opgenomen enkele orgelwerken die 
ook zijn opgenomen op de in 2007 
uitgekomen CD van ons orgel.

Op 18 september spelen vader en 
zoon Harry en Rolf Hoogenberg 
weer eens voor ons: orgel en trom-
bone.
De concerten beginnen om 14.30 
uur en duren ongeveer 1 uur. Toe-
gang € 1,--, met na afloop collecte. 
Ook na afloop nog gelegenheid om 
met de organist, onder het genot 
van een kop koffie of thee, na te 
praten in “De Inzet”.

Het concert op 29 mei begint om 
14.30 uur, toegang € 1,- met na 
afloop collecte.
Ook kunnen belangstellenden na 
afloop nog napraten met de orga-
niste onder het genot van een gratis 
kopje koffie of thee in De Inzet.

Jan van der Leek

Koor en Orgel

Het verkoopseizoen achter in de kerk van onze Wereld-
winkel is voorbij.
De resultaten waren heel goed dit jaar.
Bij de sobere maaltijd in de veertigdagentijd waren we 
ook aanwezig en op de drie markten niet te vergeten.
Wij danken u hartelijk dat u zoveel bij ons gekocht 
heeft, ook namens de mensen in de ontwikkelings-
landen.
Tot volgend seizoen.

Namens het team van de Wereldwinkel
Hilda Neefjes

vASTENAKTIE OPBRENGST

Het is bijna Pinksteren. Toch willen wij u de opbrengst 
van de Vastenaktie en de collecte tijdens de paasviering 
niet onthouden. Het totaalbedrag is € 1839,-.
Iedereen die er aan meegewerkt heeft heel erg bedankt 
namens de mensen in de Filippijnen.
Ook natuurlijk onze dank.

Namens de werkgroep Kerk en Samenleving,
Hilda Neefjes
Karin van de Gulik
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verandering
Door de ruilverkaveling in 1976 
is ons gebied een rijgebied gewor-
den in plaats van een vaargebied. 
Het eilandrijke domein van de 
vele kleine tuinders, dat alleen per 
schuit bereikbaar was, veranderde 
in een polder met wegen en grote 
bedrijven. Het handmatig spitten, 
zaaien en oogsten op het land en 
het enorme sjouwwerk met kisten 
en kruiwagens schuit in, schuit uit, 
veranderde in een automatische, 
machinale wereld met heftrucks en 
computers.

Moet dat zwart?
Ondanks het zware werk was er 
vroeger ook veel gezelligheid. Je 
stond nog wel eens met een man of 
acht elk aan het kantje van de wal te 
praten. Dat is nou helemaal over, de 
romantiek is weg, het verpaupert, 
want je ziet alleen een trekker rij-
den en geen mensen meer. Alleen 
de bloemkoolbouwers lopen nog bij 
hun wagen, maar verder niemand.
Toen Niek en Simon (die bestonden 
toen ook al) in 1935 het bedrijf van 
hun vader overnamen was het gras-
land. Hun vader had een gemengd 
bedrijf, er liepen een paar koeien 
op. De koeien mochten weg en ze 
maakten er bouwland van. Het stuk 
was 300 meter lang en lag aan de 
Eerste Keursloot. Aan de ene kant 
bouwde Kees Bakker, hij kwam met 
de opbeurende mededeling: 
‘Moet dat zwart? Deer groeit niks 
op. ’t Is alles potklei.’ Dat was niet 
erg hoopvol voor hen. 
Maar aan de andere kant bouwde 
Dorus Kuin, die er anders over 
dacht: 
‘Moet dat zwart? Hier gaat het wel, 
maar an de are kant is het wel zweer 
hoor. Maar ’t zal wel groeien.’ Dat 
klonk al puur aars. 

De Heer was met ons denk ik want  
’t groeide best. 

veldersboetjes
De veldersboetjes, dat was een 
pracht. Als het regende kwamen de 
bouwers in die boetjes bij elkaar. D’r 
waren ook gasketels die als boetje 
gebruikt werden. Ze waren vroeger 
nood zakelijk voor de gaswinning, 
maar jaren geleden is dat verboden. 
Als er een gasketel lek was, dan 
was ie voor een habbekrats te koop. 
Een houten boetje was veel duur-
der. Maar uiteindelijk werd ’t toch 
een dure boet, want na een regen-
bui, kwam je veel later uit de boet 
vandaan. De regendruppels gaven 
zoveel geluid op dat ijzer, dat je zelfs 

met een paar spatjes nog dacht dat 
het hard regende. 
Jan en Toon Koopman die later 
geëmigreerd zijn naar Canada, 
bouwden naast ons. In de oorlog 
vlogen de vliegtuigen wel eens laag 
over. Als ze zo’n vliegtuig hoorden 
gingen die jongens in de grippel 
op hun rug l iggen en schreven het 
nummer van dat vliegtuig op een 
lucifersdoosje. Dan terug naar de 
boet om dat nummer in het hout 
van hun boetje te graveren. Dat 
boetje stond vol met vliegtuignum-
mers.
Op ons boetje stond: 
‘Wie niet als vriend naar binnen 
huppelt, wordt er spoedig uitge-
knuppeld.’
Als het lang regende bedacht je wel 
eens wat in je boetje. We hadden een 
papieren kunstmestzak, waar ook 
wat teer in zat. Die staken we in de 
fik en dan was het de sport wie het  
’t langste in het boetje uit kon hou-
den. Dat was benauwd hoor. We 
kwamen er zwart uit. 
‘Maar ik wist dat er een muizen-
gaatje was, daar hield ik mijn neus 
voor, dus ik hield het ’t langste vol,’ 
zegt Niek nog met enige trots. 
Wij hadden het land hier vlakbij, 
maar voor de Naastenliefde moest 
ik een keer naar de Ruiters toe. 

IN GESPREK MET DE FAMILIE 
SCHOUTEN-HAAKMAN

Vakantietijd, leve de vrijheid, vaak een mooie periode in het jaar. 
Maar is dat voor iedereen zo? Wij hebben deze keer een familie 
opgezocht uit de agrarische sector die het juist extra druk krijgt 
als de grote vakantie begint. De familie Schouten-Haakman gunt 
ons een kijkje in de tuinderswereld, waar in de loop van jaren een 
enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

Die staken we in de fik en dan was het de sport wie het ’t langste in het boetje uit 
kon houden. 
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Die zaten aan de Derde Keursloot. 
Een mooi end weg. Dat was net op 
 vrijdag (geen vlees dus), maar ik 
had  donderdagavond mijn brood-
trommel al klaargemaakt. Toen ik 
bij Ruiter in de boet zat, zagen ze 
mijn sneetje brood met worst erop. 
Toon riep: 
‘Dat eet je toch niet op denk.’ Ik 
zei: 
‘Hoe is het nou, mag ik geen vlees 
hebben en ientje die op reis is mag 
het wel. Nou ik ben ok op reis. Ik 
ben ok ’n end van huis.’
Een grote verandering is ook dat de 
boetjes weg zijn.

Glastuinbouw
De ontwikkeling van de Glastuin-
bouw had toen al in de Wierin-
germeer moeten gebeuren en niet 
hier. Dat zou beter zijn geweest. 
Hier hebben we al zo weinig werk-
volk. Daar was een groot gebied, 
hier moesten ze veel tuinders uit-
kopen. Er is flink gelobbyd om dat 
voor elkaar te  krijgen. Het was toen 
ondenkbaar dat de glastuinbouw 
zo’n grote vlucht zou nemen. 
‘Als er nu visite komt die het bedrijf 
wil zien aan de Liederik, dan moet 
ik mee,’ zegt moeder Trien, ‘maar ik 

vind er helemaal niks aan. Ik word 
een beetje angstig, door de mecha-
nisatie, alles gaat zo snel vooruit.’
Wij spraken een half jaar geleden 
iemand die zei:
‘Voor de oorlog waren alle mensen 
dom, want er was helemaal geen 
vooruitgang.’ 
‘Maar daar was ik het niet mee 
eens,’ zegt Niek. ‘Als er geen geld is, 
dan is er ook geen vooruitgang. Nu 
zitten ze op kantoren en in fabrie-
ken en floreert ’t. Alles gaat sneller 
en geruislozer en als een machine 
voldoet dan wordt het gekocht. 
Wij konden niets kopen want er was 
geen geld. Je moest al twee borgen 
hebben. Het hele dorp was al borg 
voor elkaar. Daar zat het hem in.’ 

Wereldwonder
Toen de freesmachines hun intrede 
deden was dat voor ons een wereld-
wonder. Als je naar onze levensloop 
kijkt; er zijn niet veel mensen die 
zoveel veranderingen meemaakten 
als onze generatie. 
Er waren geen machines. We moes-
ten vier hectare land spitten met de 
greep. Als het noordenwind was 
en droog, kon je geen aardappelen 
verbouwen. Door die harde klui-

ten kon je niets beginnen. Het was 
wachten op regen. Daarna moest je 
eggen, met zo’n houten raam met 
pennen eronder en daarop nog  
40 pond modder. Met z’n tweeën 
liepen we ervóór te trekken. Voor 
het aanaarden van de aardappelen 
liep je met één man voor en één 
man achter het apparaat. 
‘Ik ben zo nog een keer te water 
geraakt. We waren bij de Mod-
dersloot bezig. Siemen duwde de 
aanaarder en ik liep er voor te trek-
ken. Als het mooi rul was ‘had je 
de “reed” er goed in’ (ging je lekker 
snel). Aan het einde van de regel 
zette Siemen de aanaarder goed in 
de modder, zodat ik flink moest 
trekken. Toen tilde hij hem plotse-
ling op en ik dook de plomp in. Ik 
kon niet zwemmen, maar ik had 
het trektouw nog om mijn nek, dus 
Siemen trok me er zo weer uit.’

Ruilverkaveling
De ruilverkaveling was wel een 
vooruitgang. Onze oude manier 
van handwerk was niet houdbaar. 
Er gingen veel te veel uren inzit-
ten. De uren zijn nu ontzettend 
duur, dat was toen niet zo. Paul 
Sneek verdiende toen hij van school 

Als het mooi rul was ‘had je de “reed” er goed in’ .
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kwam f 2,50 per week. Hij heeft vijf-
entwintig jaar bij ons gewerkt. Hij 
werkte zes dagen per week van zes 
tot zes uur. Pas de laatste drie jaar 
kreeg hij een vrije middag. Hij werd 
lid van de visclub, daarom kreeg hij 
zijn eerste vrije dag. Met Medem-
blikker harddraverij was hij vrij 
en drie dagen kermis en dat vijfen-
twintig jaar lang. Nu hebben ze drie 
weken vakantie, of nog langer. 

De roderstijd
In de vakantie zagen we vaak mensen 
fietsen en wij hadden ’t razend druk.  
’t Is dat ademhalen vanzelf gaat, 
anders hadden we daar ook geen 
tijd voor gehad, zegt moeder Trien. 
’s Ochtends om vier uur uit bed. De 
jeugd van nu kan dat niet begrij-
pen. 
‘Jullie hadden een kronkel in jullie 
hoofd,’ zeggen ze. 
Zo was toen de roderstijd. De arbei-
ders vonden dat prachtig, dan kon-
den ze weer wat extra’s verdienen. 
In de zesde klas kregen wij vroe-
ger al landbouwverlof als je vader 
bouwer was. Dan kroop je om vier 
uur tussen de aardappelen. Als je 
met dat natte gewas zwaaide was je 
 meteen klaarwakker.
Er werd wat afgesjouwd. 
‘In de roderstijd kon je alle bouwers 
eruit, je kon ze allegaar wel brande, 
zo mager waren ze.’
‘As ik toen pestoor weest was, den 
had ik ze in de kerk allegaar om 
honderd gulden vroegen, want tij-

dens de preek knikten ze allegaar 
van ja, zo loof waren ze.’

Pelderstijd
Moeder Trien vertelt: ‘In de pelders-
tijd maakten we iedere dag honderd 
sneeën brood klaar. Niek sneed ze 
en ik smeerde ze. Later kwam dat 
gesneden brood, maar dat kostte 
wel een dubbeltje duurder. In het 
weekend had ik tien broden nodig. 
Dan bakte ik zelf nog twee krenten-
broden. Dan had je wel een gulden 
uitgespaard. 
De bollenpelsters van Van Galen 
en boer Smit begonnen om zes uur 
te pellen. Om acht uur kwamen ze 
allemaal in huis voor thee en brood 
en om half elf weer om koffie. Ze 
hebben het er nog over die pelsters, 
dat ze toen zo genoten hebben in de 
bollenschuur. Dat gezellige is alle-
maal over, het is nu lopendeband-
werk. 
Later is bij ons op Zwaagdijk de 
lopende band gekomen. De eerste 
paar jaren ben ik nog heen gegaan, 
maar ik kon er niet mee worden. Ze 
moesten schoon van mij, dat slor-
dige pellen, daar kon ik niet tegen. 
Ik ben er mee gestopt. Ze hebben 
nu twee banden staan en pellen met 
veertig man en een robot. Duizend 
gaasbakken per dag. De bollen wor-
den nu veel ruiger afgeleverd. Ik 
poetste ze helemaal op.’

Kinderen en vakantie
De pelderstijd duurde zes weken, 

precies tijdens de grote vakantie van 
de kinderen. Ze zijn daarom in hun 
jeugd nooit op vakantie geweest. 
We denken wel eens, hebben we ze 
niet tekort gedaan. Iedereen ging 
maar op vakantie, vaak ook al naar 
het buitenland. 
In de pelderstijd vaarden we als het 
mooi weer was, op zondag met de 
schuit naar een weiland. Daar kon-
den ze een vlot maken. We vroegen 
aan een bekende boer of we op dat 
land mochten. De joôs hadden zo 
een pracht middag. Jan Koomen en 
Lies Bot gingen ook mee. Wat heb-
ben we toen prachtige dagen mee-
gemaakt. We bakten pannenkoe-
ken en zuks allegaar. 
Bij de schuur was ook genoeg ver-
tier, hoeveel spijkers ze niet ver-
timmerd hebben, huppelen met 
die bollenmanden was ook een 
mooi spelletje. Niek had hier een 
zoot kisten staan daar bouwden de 
kleintjes huisjes van. De kisten op 
elkaar met ieder een eigen kast. Er 
stond nog een oud fornuis, dat zet-
ten we erbij. Ze konden er wel niet 
op koken, maar dat gaf niks. Met 
hun fantasie waren ze er druk mee 
bezig. Je hoorde ze niet. Een kind 
heeft echt niet zoveel nodig om 
een leuke vakantie te hebben. Daar 
geniet je zelf ook van.

zaterdagavond 
Wij gingen zaterdags nooit weg.  
’s Middags warm eten, dan kon-
den de mannen ‘s avonds na het 

In de pelderstijd vaarden we als het mooi weer was, op zondag met de schuit naar een weiland
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Op 7 april 2011 is na het langzaam 
inleveren van levenskracht overle-
den Gebeena Johanna (Bep) Stel-
tenpool-Noordhout. Zij bereikte 
de leeftijd van 83 jaar.
‘Weinig nemen en veel geven, altijd 
hartelijk en warm. Als de mensheid 
zoals u was, was de wereld niet zo 
arm’. Deze toepasselijke woorden 
waren gekozen als aanvang van de 
circulaire, als typering van deze 
moeder en oma, als dank voor de 
betekenis van haar leven. Het is heel 
herkenbaar. In Schellinkhout gebo-
ren en in Grootebroek opgegroeid 
liggen de meeste levensjaren daar-
na op Andijk. De trouwdatum met 
haar man Piet Steltenpool was op 
22 juni 1949. Een klein huis aan de 
Dijkweg werd hun thuis, een geluk-
kig wonen in een gezellige buurt. 
In hun leven kwamen er 7 kinde-
ren, met alle aandacht en zorg voor 
hen en de gezelligheid van samen. 
Er kon veel. Het gaf een heerlijke 
levendigheid in het gezin. Gewone 

dagen of feestdagen, er was genoeg 
te beleven om er samen voldoening 
van te smaken.
Het was een slag dat vader Piet op 
59-jarige leeftijd na een ernstige 
ziekte kwam te overlijden. Het gaf 
veel te verwerken. In de verdere 
jaren volgde een verhuizing naar 
de Koggestraat in Wervershoof. 
De meeste kinderen waren hun 
levensweg al gegaan, uit huis naar 
een eigen bestemming en dat was 
natuurlijk goed. Moeders verbon-
denheid met Andijk bleef, zoals 
bijv. met het zangkoor van de kerk. 
Trouw ging zij naar de repetities en 
naar de vieringen om te zingen. Een 
hele prestatie, elke week opnieuw. 
Het contact en de vriendschap met 
de koorleden zou ze niet willen 
missen. We kunnen het begrijpen. 
En dan haar sociale hart. Ze heeft 
veel betekend voor de ‘Stichting 
Roemenië Enkhuizen’. Kilometers 
heeft ze gebreid voor de armen in 
Roemenië. Honderden spreien, 
nog veel meer truien en ontelbare 
sokken. Het was een zorg van bin-
nenuit voor de naasten, de armen 
in Roemenië. Het is een geweldige 
herinnering: kleren verzamelen, 
wassen, uitzoeken, dozen vullen.
Het laatste jaar is haar gezondheid 
hard achteruit gegaan. Veel lukte 
niet meer. Haar krachten vloeiden 
weg. Een opname in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek werd 
noodzakelijk. Ze haalde weer wat 
op. En toch ging het daarna niet 

goed. Ze voelde een eindfase nade-
ren. Ze kreeg verlangen naar huis, 
naar haar vertrouwde thuis in de 
Koggestraat. Aan die wens werd 
voldaan. Thuisgekomen was er nog 
diezelfde dag het laatste, een stilte, 
een definitieve stilte. Het was op dat 
moment een hele verwerking. De 
dagen erna als gezin bij haar thuis 
waren bijzonder, met herinnerin-
gen, verbondenheid samen en de 
voorbereiding op de afscheidsvie-
ring. Deze was in haar vertrouwde 
kerk in Andijk, waar ze zoveel jaren 
had gezongen. Met zang vanuit het 
koor, met gebeden en herinnerin-
gen was er dankbaarheid en bewon-
dering voor de betekenis van haar 
leven. Na de dienst was de begrafe-
nis in het familiegraf, bij haar man, 
op de Westerbegraafplaats. Het 
was op 13 april. Zij moge rusten in 
vrede. 

Op 10 april 2011 is in Huize St. Jozef 
overleden Cornelia Elizabeth 
Grent. Het was op haar hoge leeftijd 
van 91 jaar. Stilte voorgoed kwam er 
over haar leven en een verwerking 
op dat moment, in de verdere dagen 
vermengd met eigen herinneringen 
en dankbaarheid.
Als vierde kind in het gezin van Jaap 
Grent en Catharina van der Hulst 
is zij geboren. Na de lagere school 
is zij gaan werken in enkele grote 

FAMILIEBERIChTEN

brood eten zo onder de douche. 
Het was echt de avond voor ons 
gezin. Mooi zitten, spelletjes doen 
en limonade erbij. Ik bakte iedere 
week vier cakes. Ze moesten altijd 
hard werken, maar ze moesten 
ook wat krijgen vonden wij. Dan 
haalde Niek voor de kroost vaak 
nog een ijsje of een zak patat bij 
Arie van Velzen. Ze denken nog  
dikwijls terug aan die mooie zater-
dagavonden.

Kerststallen
Op de kerststallententoonstelling 
vorig jaar in de kerk vlak voor Kerst-
mis, stonden heel wat  stalletjes van 
Niek Schouten. 
Voorheen had ik hier een oude 

 druivenkas. Die is gesloopt. De 
druivenstammen waren niet goed 
gesnoeid. Je kon ze moeilijk meer 
 tussen de draden krijgen. Klaas 
 Nugter kwam hier en zei: 
‘Dat is hêlegaar niet goed gaan. Ik 
zal ze wel een keertje snoeien.’
Maar hij snoeide zo rigoureus dat 
er niks meer groeide. Toen was 
het gebeurd en kon de kas om. Die 
oude druiventakken had ik op de 
oude schuurzolder gelegd. Tien jaar 
geleden kwam ik ze weer tegen en 
ik dacht: daar kan ik wel eens wat 
van maken. Het liep tegen Kerst-
mis, dus werden het kersstalletjes, 
ieder jaar een paar en inmiddels 
heb ik er meer dan vijftig gemaakt 
in allerhande variaties. Voor alle 

twaalf kinderen en de tweeënveer-
tig kleinkinderen. Mijn vrouw 
verzorgde de beeldjes, die namen 
we mee uit Brazilië als we daar op 
familiebezoek en vakantie waren. 
Daar zijn ze spotgoedkoop. 

Wij danken de familie Schouten voor 
alle prachtige anekdotes die ze ons 
verteld hebben. We hebben er van 
genoten. Een deel van hun verhaal 
heeft u hier kunnen lezen. Na bijna  
zestig jaar huwelijk genieten ze nog 
steeds van een goede gezondheid en 
heel veel humor. Wij wensen hen een 
mooie tijd in de aanloop naar hun 
diamanten huwelijksfeest.

Riet Kuin Ooijevaar
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gezinnen, in de omgeving hier.
Het beroep van kraamverzorgster 
trok haar. Na de oorlog ging zij de 
opleiding volgen. Daartoe bevoegd 
vanuit de opleiding volgde de invul-
ling van haar mooie beroep. In 
menig gezin is zij dan ook geweest, 
met goede zorg en aandacht. 
Rond 1955 is zij overgestapt naar 
de koekfabriek van Wigmans en 
Schouten in Hoorn. Zij werd daar 
cheffin. Dit werk heeft zij tweeënt-
wintig jaar kunnen doen, met vol-
doening en met waardering naar 
haar toe. Daarna kon ze afsluiten 
en genieten van een welverdiend 
pensioen.
Corrie Grent was een echte Onder-
dijkse, geboren en getogen en nauw 
verbonden met de gemeenschap. 
Samen met haar zus Regien heeft 
zij tot de dood van hun vader voor 
hem gezorgd. Voor vader was het 
een mooie oude dag.
In het jaar 2006 waren het gezond-
heidsproblemen, die de stap deden 
zetten naar het Verzorgingshuis St. 
Jozef in Wervershoof. Als zussen 
samen konden zij er bewoning vin-
den. Het was verstandig. Het was 
ook een hele gewenning, zeker de 
eerste paar jaar. Er was en er bleef 
zoveel vertrouwd en bekend met 
het eigen Onderdijk!
Het geloof speelde een grote rol in 
haar leven. Zij had een bijzondere 
devotie voor Jozef en Maria. Een 
reis met de zussen naar Lourdes is 
meerdere keren gedaan. Het heeft 
haar veel gegeven aan innerlijke 
kracht en vrede. Het laatste jaar 
ging het minder met haar gezond-
heid. Ze voelde zich zwakker wor-
den, meer afhankelijk. De laatste 
weken was het zichtbaar aanwezig. 
Zij nam heel bewust deel aan de 
gemeenschappelijke ziekenzalving 
in de grote zaal, met vele anderen. 
Met overgave kon zij ermee omgaan. 
In de week erna gaf het haar kracht 
en rust. Het was de laatste week van 
haar leven. Zij nam heel bewust 
afscheid van haar dierbaren. Er 
kwam een stilte voorgoed.
Met Onderdijk verbonden waren 
daar de afscheidsvieringen in de 
kerk, met dankbare en goede her-
inneringen. In het familiegraf was 
daarna de begrafenis, op 14 april. 

Op 22 april 2011 is in het West-
friesgasthuis in Hoorn overleden 
Sibbelina (Sip) Mol-Poelsma. Het 
was op haar leeftijd van 81 jaar. Ze 
was moegestreden na een ernstige 
ziekte. Onvermijdelijk kwam er het 
laatste, haar stille heengaan in de 
vroege ochtend van Goede Vrijdag. 
Bijzonder zijn de herinneringen.
Afkomstig uit Friesland liggen in 
het dorpje Salverd haar kinderja-
ren. Het was in een gezin met zeven 
kinderen. Er was alle plezier met 
zussen, broers en buurtkinderen. 
Al vroeg in haar leven kwam ze in 
het huishoudelijk werk terecht bij 
anderen. Het was nodig voor het 
gezin in de sobere tijd van de oor-
log. Ziekenverzorging, kraamver-
zorging, winkelwerk, welke taak zij 
in latere tijd ook op zich nam, ze 
deed het met grote inzet en toewij-
ding. Het is altijd kenmerkend voor 
haar gebleven. 
Toen het werk in Friesland schaars 
werd, trok zij de Afsluitdijk over. Ze 
kreeg een betrekking in Westfries-
land. In 1950 leerde zij in West-
woud haar toekomstige echtgenoot 
kennen, Jan Mol. Drie jaar later 
volgde de trouwdag. Wervershoof 
werd de nieuwe woonplaats, een 
gelukkig bruidspaar. Er kwam een 
gezin met negen kinderen, de trots 
in hun beider leven. In het jaar 1962 
verdronk dochtertje Tiny, drie jaar 
oud. Het betekende groot verdriet, 
voor lange tijd.
Het leven ging, hoe dan ook, door. 
Moeder Sip was iemand met een 
groot hart. Zij maakte geen onder-
scheid naar de kinderen toe, ook 
niet in wijdere kring. In de leven-
dige drukte van gewone dagen 
en familiefeesten kon ze heer-
lijk genieten. Ze volgde alles met 
interesse. Op haar 78ste kreeg ze 
een laptop. Ze leerde er goed mee 
omgaan (email, internet, spelletjes) 
via de kleinkinderen om haar heen. 
Bijzonder voor haar waren twee 
Lourdesreizen. In die periode was 
er voor haar een ernstige terugval 
in gezondheid met zware operaties 
en een hartstilstand. Er doorheen 
gekomen, goed hersteld, was er een 
tweede reis, uit dankbaarheid. Het 
gaf haar veel kracht en voldoening. 
Een jaar geleden werd ze opnieuw 
getroffen door een ernstige terugval 
vanwege problemen met haar slok-
darm. Veel onderzoeken en behan-
delingen moest ze ondergaan. Het 

vergde veel van haar maar ze bleef 
altijd positief en moedig. Ze putte 
veel kracht uit een diep geloof en 
vertrouwen. Een laatste ziekenhuis-
opname duurde langer. De vooruit-
zichten baarden zorg. Moeder Sip 
bleef hopen maar gaf zich uiteinde-
lijk gewonnen.
Haar lichaam was uitgeput, haar 
geest nog helder. Er kwam rust en 
stilte, voorgoed.
In de afscheidsvieringen in de kerk 
was er verdriet, troost en dank-
baarheid om de betekenis van haar 
moedige leven. Het was in herin-
neringen en afscheidswoorden. De 
begrafenis was op 27 april op het 
kerkhof bij de kerk. Zij moge rusten 
in vrede. 

Op 11 mei 2011 is in het Hospice 
in Hoorn op 70 jarige leeftijd over-
leden Jaap Otsen. Het was na een 
ernstige ziekte die niet was te over-
winnen. In de laatste maand was 
er de goede en zo welkome verzor-
ging van het Hospice in Hoorn, een 
troost en daarmee verbonden een 
dankbare terugblik.
Jaap was de oudste van het gezin 
Otsen, een groot gezin. Zijn geboor-
teplaats was Zwaagdijk-West. Na 
de lagere school doorliep hij de 
tuinbouwschool. Hij ging al vroeg 
te werk zoals zovele anderen in de 
betrekkelijk arme tijd vlak na de 
oorlog, volop opbouwjaren.
In 1960 ging hij in militaire dienst. 
Het was voor een periode van acht-
tien maanden. Vanaf het jaar 1963 
zou een lang dienstverband volgen 
op het bedrijf van Nic. van der Gulik 
en Zn. Altijd is er een goed contact 
geweest en gebleven. In deze lange 
periode nam Jaap afscheid van het 
ouderlijk huis op Zwaagdijk. Hij 
kwam zo wat dichter bij zijn werk 
te wonen. Het werd een woning op 
de Lageweid. Ongemerkt is dat ook 
weer een lange periode geworden 
van dertig jaar.
Zijn vast dienstverband liep tot het 
jaar 2000. Het was een mooie tijd 
om op terug te kijken.
Jaap had zijn contacten, hij was 
 sociaal ingesteld. Hij was hulp-
vaardig als op hem een beroep 
werd gedaan. Hij was goed thuis 
in  Wervershoof maar bleef graag 
ook verbonden met zijn vroegere 
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Guido Simon,
zoon van Dirk-Jan en 
Judith Haakman-Roozendaal 
(Het Eiland 11).

Marieke Catharina Florentia,
dochter van Martijn Berkhout en 
Sandra van der Poel 
(Driehuizen 27).

Een hartelijk proficiat aan de 
ouders en het gezin, welgemeende 
gelukwensen voor de kinderen, op 
weg naar een gelukkige levensweg.

huWELIJK:
Theo de Boer en José Smit.

Hartelijke felicitatie voor het 
bruidspaar, 
een gelukkige levensweg samen, 
heel veel geluk met en voor elkaar 
en samen voor vele anderen.

25 jaar: 
William en Martha Ruijter- 
Boukens.
Jos en Angela Schouten-de Wit.
Dick en Yvon Laan-Neefjes.

50 jaar: 
Sjaak en Alie Neefjes-Haakman.
Henk en Willy Woldberg-Straver.

60 jaar: 
Jaap en Tiny Sijm-Rood.

Een hartelijke gelukwens 
aan ieder van de bruidsparen, 
in verschillende levensfasen.
Voor elk een belangrijk 
levensmoment, 
met herinneringen, 
dankbaarheid 
en verbondenheid samen. 
Nogmaals proficiat. 

Zwaagdijk. Verbonden met een 
kring van vrienden was er vooral 
zijn goede band met broers en zus-
sen. Twee jaar geleden kwam er in 
het ziekenhuis geen mooi bericht 
over zijn gezondheid. Een kwaad-
aardige ziekte was geconstateerd. 
Drie zware operaties zijn er gevolgd. 
Herstel en terugval wisselden elkaar 
af met o.a. een tijdelijke opname 
in het Nicolaas Verpleeghuis in 
 Lutjebroek. Zijn levenskracht werd 
minder. Jaap wist er moedig mee 
om te gaan. In zijn laatste levens-
fase kwam het Hospice in beeld, 
een goede keuze. Daar kwam er 
stilte over zijn leven, voorgoed.
De afscheidsvieringen waren in 
de kerk van Zwaagdijk-Oost, met 
dankbare en goede herinneringen, 
broers en zussen als gezin samen 
om hem heen. Op 16 mei was de 
begrafenis op het kerkhof. Hij moge 
rusten in vrede. 
 

Op 17 mei 2011 is op de leeftijd  
van 87 jaar in alle rust overle-
den Anny Ruiter-Kaarsemaker, 
beminde  moeder, oma en overoma 
binnen haar gezin van negen kin-
deren. Bemind was zij ook als zus, 

schoonzus en tante binnen fami-
liekring. ‘Haar kracht was liefde 
geven zonder onderscheid….’. Dat 
waren de aanvangswoorden op de 
circulaire, typering van haar leven 
zoals zij omging met haar kinderen 
en met degenen die in de loop van 
de jaren erbij zijn gekomen: klein-
kinderen, achterkleinkinderen. Zo 
was zij ook voor vele anderen. Moe-
der Anny, een geliefd middelpunt. 
Dat was tijdens haar leven met haar 
man Cor. Dat afscheid was twee 
en een half jaar geleden, even bij-
zonder toen als nu. Overgave, rust, 
verwerking en gemis voor haar in 
de tijd erna. Nu was er haar eigen 
heengaan, met verwerking, vele 
herinneringen en dankbaarheid.
Vele herinneringen kwamen tot 
ons in de lentedagen van deze mei-
maand. Als in een film kwamen 
verhalen en beelden langs. Zo was 
het in deze dagen, op weg naar de 
afscheidsvieringen.
‘Een oma om trots op te zijn’, de 
eerste lezing sprak daarover met 
een welkome herkenning: wijsheid 
van oordelen, altijd jong van hart 
gebleven, begrip voor medemensen, 
met vertrouwen in het leven staan. 
Ruimte kon zij geven om te leven 
en te laten leven, in gastvrijheid  
en belangstelling, open huis en 

een waar thuisgevoel. Vaderhuis, 
 moederhuis, oma’s huis, ouderlijk 
huis, hemels Vaderhuis, het loopt 
allemaal door elkaar heen. In elk 
steeds weer van harte genoemd 
het woord ‘ruimte’. Ruimte voor 
velen, voor verscheidenheid, zon-
der onderscheid. De laatste twee en 
een half jaar was zij, zo kunnen we 
het zeggen, in dubbele zin, mede 
namens vader en opa Cor, een 
geliefd middelpunt. Het is gebleken 
door de zo gemakkelijke binnen-
loop, elke dag opnieuw, van haar 
gezin, en allen met hen verbonden, 
in haar woning op de Schenkeldijk.
Haar eigen woorden, in navolging 
van haar man, waren op de circu-
laire: Ik ben een gelukkig mens. De 
reactie daarop was er met gelijke 
woorden: wij als gezin zijn dat ook, 
gelukkig en dankbaar om zo’n 
moeder, oma en overoma, die wij zo 
lang in ons midden mochten heb-
ben. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie was het een warm en waar-
dig afscheid. Na de tweede viering 
was op 21 mei de begrafenis op het 
kerkhof, bij haar man. Als laatste 
waren het kleurrijke ballonnen, die 
uit de handen van de kleinkinderen 
en achterkleinkinderen naar boven, 
naar de hemel dansten, met een 
laatste groet: dag lieve oma!

GEDOOPT

Huwelijksjubileum
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Pien merkt dat haar 
klasgenootje Paula wordt 
gepest. Dit vindt ze niet leuk. 
Maar de paar kinderen die dit 
doen zijn populair in de klas. 
En Pien is bang dat ze zelf ook 
gepest wordt als ze er iets 
van zegt. Bovendien heeft ze 
al genoeg aan haar hoofd. Ze 
moet ook nog een spreekbeurt 
houden binnenkort. Pien heeft 
geen flauw idee waar ze het 
over moet hebben. 
Ze ziet er erg tegenop om 
voor de klas te staan praten. 
Doodeng zeg! Al piekerend 
komt ze thuis en moeder vraagt 
aan Pien wat er is. 
Pien vertelt het hele verhaal, 
waarop moeder antwoord: 

‘Waarom ga je de spreekbeurt 
niet over pesten doen. Dan kan 
Paula misschien ook een leuker 
leven hebben in de klas.’ 
Pien vindt het eigenlijk wel een 
heel goed idee van moeder. 
Toch durft ze het niet. 
’s Avonds denkt ze er aan in 
bed en kan er bijna niet van 
slapen. Ze weet ook niet zo 
snel een ander onderwerp voor 
haar spreekbeurt en volgende 
week is het al. Tenslotte valt 
ze in slaap en de volgende 
morgen zegt ze tegen moeder: 
‘Ik wil  het toch proberen om 
het over pesten te hebben.’ 
Moeder vindt het heel moedig 
van Pien. Soms als je iemand 
wilt helpen, is het nodig om 

je eigen angst te overwinnen. 
Ook al durf je het niet en doe 
je het toch, dan is dat moedig 
gedrag. 
De week daarna lijkt Pien 
steeds meer kracht te krijgen 
om haar spreekbeurt goed 
te doen, ook omdat ze het zo 
oneerlijk en gemeen vindt voor 
Paula. Zo is ze sterk en doet 
het heel goed. De klas is er na 
afloop stil van. Ze krijgt een 
hoog cijfer van juf, waar ze blij 
mee is. Maar veel blijer is ze, 
als het pesten minder wordt 
en zelfs ophoudt. Dan is haar 
spreekbeurt niet voor niets 
geweest.

Arda

De spreekbeurt
vOOR DE KINDEREN
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