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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. 

 
Handelingen 2, 1-2

Bernini, Albasten venster van 
Cathedra Petri (1647-53), 

St. Peter Basiliek, Vaticaan
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REDACTIE

e-mail: parochieblad.nuenstraks@gmail.com
R. Kuin-Ooijevaar, S. Koopmanstr. 107 Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, Floralaan 27 Tel.: 583579
A. Neefj es-Kuip, Nieuwstraat 7 Tel.: 583603 

Illustraties: P. Brandsen
Drukwerk: F. Dudink
Lay-out: T. de Hoogt

Pastorie: Dorpsstraat 71  Tel.: 581268
Pastor J. Suidgeest 

Website: www.sintwerenfridusparochie.nl

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.

Bent u het spoor even 
kwijt? Wilt u praten over uw 
problemen? De Stichting 
Hulpverlening vanuit de 
Westfriese Kerken is er voor 

iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan 
mensen in moeilijke/crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan! Tel. 0229-271684 
Website: www.hulpverleningwestfriesekerken.nl

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

Met Pinksteren in aantocht hebben wij het laatste 
nummer van deze jaargang voor u in elkaar gezet. De 
vakantietijd komt er aan, een tijd om naar uit te zien 
voor de meesten van ons. Maar eerst nog dit nummer 
lezen want er staat veel in te lezen. Een mooi gedichtje 
van ons redactielid Arda. Het is heel fi jn om iemand in 
de redactie te hebben die steeds weer inspiratie heeft  
om zo’n gedichtje aan het papier toe te vertrouwen. 
Verder zult u de supervrijwilliger zien glunderen als hij 
door het Oranjecomité in het zonnetje wordt gezet. Een 
welverdiende aandacht voor pastor Suidgeest. 
De Stille Omgang heeft  ook plaatsgevonden, een mooi 
verslag over deze jaarlijkse nachtelijke tocht is geschre-
ven door Margriet de Vries. Verder komt er een Eerste 
Communicantje aan het woord om te vertellen hoe zij 
dit mooie feest heeft  beleeft , samen met haar broertje. 
Heel knap geschreven. Aandacht wordt ook gevraagd 
voor de orgelconcerten die deze zomer weer in onze 
kerk worden gehouden op ons zo bijzondere kerkorgel. 
U ben daarbij van harte welkom.
Als u de sportievelingen die de Alpe d’Huez willen 
beklimmen nog niet heeft  gesponsord, dan kunt u dat 
alsnog doen. Het bij elkaar te fi etsen bedrag is allemaal 
bedoeld voor Nel Bus die met haar stichting June weer 
een aantal waterputten in Gambia kan realiseren.
En natuurlijk is er weer een ‘In Gesprek met’, deze keer 
met een zeer enthousiaste parochiebestuurster die na 
acht jaar afscheid neemt van het bestuur.

Wij wensen u een hele mooie zomer en veel leesplezier.
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26 - 27 mei: 
EERSTE PINKSTERDAG
vrijdag 25 mei 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met Herenkoor.  
Pinksterliederen. Voorganger is 
Pastor J. Suidgeest. 
Zaterdag 26 mei om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Pinksterliederen met het 
Middenkoor. 
Voorganger is Pastor J.Suidgeest.
Zondag 27 mei om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Gezongen wordt de mis 
‘Salve Regina’ van Stehle, Verder 
‘Psallite Deo nostro’ van Bach 
en Pinksterliederen. Als nieuw 
Pinksterlied: ‘Wij leven van de 
wind’. Als afsluiting: het Halleluja 
van Händel. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J.Suidgeest. 

Maandag 28 mei: 
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 
Afrika in de woorden ‘Samen de 
missionaire traditie voortzetten’.

2 - 3 juni: H.DRIE-EENHEID
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met AOW-
Jongerenkoor. Groep Wervershoof. 
zondag 10.00 uur: Eucharistie-
viering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

9 - 10 juni: SACRAMENTSDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Wervershoof.

16 - 17 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.

23 - 24 juni: GEBOORTE 
JOHANNES DE DOPER
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met AOW-Jongerenkoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen 
met Midenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

In de maanden juli en augustus: 
één weekendviering in de kerk.
Uitgangspunt: op zondag.
Eén uitzondering: in het derde 
weekend op zaterdagavond!
 
Zondag 1 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest. 

Zondag 8 juli: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.

Zaterdag 14 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 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 9.30 uur. 

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.

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 26 mei tot en met 9 september 2012

JULI EN AUGUSTUS ÉÉN WEEKENDVIERING!!!
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Zondag 22 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
met Dameskoor.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Wervershoof.

Zondag 29 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 5 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met 
liederen. 
Groep Wervershoof.

Zondag 12 augustus:  
MARIA TENHEMELOPNEMING
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag  10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h 
koor. Groep Wervershoof.

Zaterdag 18 augustus:  
KERMISWEEKEND
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 26 augustus:  
MIVA-ZONDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
met Herenkoor.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest. 

1 - 2 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis   
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.

8 - 9 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis  
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. 
Groep Wervershoof.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Onze redactrice Riet Kuin-Ooijevaar is door 
H.M. de Koningin onderscheiden tot 
Lid in De Orde van Oranje Nassau.

Maria Elisabeth Kuin-Ooijevaar, Wervershoof  
(Riet) 

Mevrouw Kuin is een actieve en enthousiaste 
vrijwilliger in de kern Wervershoof van de gemeente 
Medemblik. Haar bekendheid komt voort uit 
de betrokkenheid en bemoeienis bij de diverse 
activiteiten die zij in de kern organiseert. 
Dit is van de oprichting van de Vrijwillige Hulpdienst 
Wervershoof tot de administratieve ondersteuning 
voor de plaatselijke parochie. 
Mede door haar inzet heeft  de kern Wervershoof een 
Vrijwillige Hulpdienst kunnen oprichten.
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‘Plotseling kwam uit de hemel een 
gedruis alsof er een hevige wind 
opstak en heel het huis waar zij 
gezeten waren, was er vol van’. 
Het is de tweede zin van het Pink-
sterverhaal uit de Handelingen van 
de Apostelen, het begin van hoofd-
stuk 2. De dag van Pinksteren was 
aangebroken en allen waren bijeen 
op dezelfde plaats. 

Het was 50 dagen na Pasen. De 
vrienden van Jezus waren een beet-
je bijgekomen na alles wat zij in de 
voorafgaande tijd hadden meege-
maakt. Er waren veel herinnerin-
gen, er was veel te verwerken. Ze 
hadden over veel gepraat. Het was 
vreemd maar het was alsof het in 
hen naar een climax groeide! Een 
lange tijd binnen zitten ging hen 
opbreken. Ze wilden eruit! Ze wil-
den getuigen!
Plotseling was er dat vreemde 
gedruis van een windvlaag, een 
storm alsof zij door elkaar werden 
geschud. Er verscheen hun iets dat 
op vuur geleek en dat in tongen 
boven ieders hoofd zweefde. Jezus 
was in hun midden! Zij wisten het 
zeker. Ze voelden zich krachtig en 
blij. ‘We moeten in ieder geval niet 

binnen blijven zitten’, zei een van 
hen. Ze stormden naar buiten! En 
daar gingen ze. Ze wisten ineens 
wat ze moesten doen, wat ze moes-
ten zeggen, hoe ze het moesten 
zeggen en tegen wie. Iedereen ver-
stond hen, ook de vreemdelingen in 
Jerusalem. Petrus ging gesprekken 
voeren. Magdalena ging op zoek 
naar een leeg huis om mensen te 
verzamelen en te ontmoeten. Jaco-
bus stippelde een reisplan uit met 
zijn broer Johannes. Iedereen deed 
wat de Geest van Jezus hem of haar 
ingaf. Een nieuwe boodschap ging 
de wereld over, als gedragen door 
de wind.

Soms zeggen mensen dat laatste: 
kon ik maar vliegen, gedragen 
door de wind. Natuurlijk hebben 
mensen geen vleugels. Zij hebben 
armen en benen. Toch kan een 
mens zich voelen als een vogel. We 
komen dat tegen in bepaalde gezeg-
des: Ik voel me zo vrij als een vogel. 
Onze kinderen zijn uitgevlogen. 
Hier kan ik mijn vleugels uitslaan. 
Je gaat nu verder op eigen wieken. 
Zulke gezegdes hebben te maken 
met: vrij zijn, sterk zijn, zelfstandig 
zijn. Daarover gaat het zeker met 

Pinksteren! Dan blaast God zijn 
Geest in de mensen. Daardoor kun 
je op eigen kracht verder. De Geest 
van God maakt je sterk. Je hoeft  
niet bang te zijn om te zeggen wat 
je vindt. De Geest van God geeft  je 
vleugels.

We zijn in deze dagen van de mei-
maand op weg naar het Pinkster-
feest! Moge de Geest van Pinkste-
ren ons bezielen, ons in beweging 
zetten en nieuw maken!
U allen van harte een Zalig Pink-
steren toegewenst!

Pastor J. Suidgeest  

DE KRACHT VAN PINKSTEREN 
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SUPER VRIJWILLIGER 2012

De beide broertjes in afwachting van de dingen die komen gaan.Pastor Suidgeest met zijn fi ets 
onderweg naar de feesttent.

Toespraak door de wethouder.

De trotse vrijwilliger. De broers van pastor Suidgeest.

Onderscheiding en felicitatie.
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR

Uit de vergadering van 
maart 2012.

Financiën en 
Onderhoud

We nemen de fi nanciële cijfers door 
van de begroting 2012 en de jaar-
rekening van 2011 (en van enkele 
voorafgaande jaren). Het is met 
toelichting van de penningmeester 
en met dank voor al het cijferwerk. 
Onze bijdrage aan het bisdom is 
gestegen. We beraden ons over dit 
punt. Ook het fi nancieel overzicht 
van de begraafplaats is er tot onze 
beschikking en beoordeling. Het is 
een goed evenwicht. Er komt een 
informatieavond, georganiseerd 
door het bisdom, voor gebruikers 
van Navision (parochie-automa-
tisering). Doel van deze avond is 
ondersteuning en aanvullende 
kennis te geven betreff ende leden-
administratie en kerkbijdrage-
administratie. De datum is donder-
dag 26 april in zaal ‘Kloosterhof’ te 
Noord Scharwoude, aanvang 20.00 
uur. Leden van onze administratie 
gaan erheen.
De plafondrestauratie in de kerk, 
in het voorste gedeelte, is inmid-
dels gestart. Steigerwerk is daaraan 
voorafgegaan. De situatie bovenin, 
vanaf de steiger goed te zien, blijkt 
slechter dan gedacht. De banken, 
de kruiswegstaties en het orgel zijn 
beschermd met folie in verband met 
dwarrelend stof. Het tijdschema van 

arbeid ligt op ongeveer een maand. 
Vóór Palmzondag kan het werk 
voltooid zijn. In de Goede Week en 
met Pasen, een schone kerk! 
Monumentenwacht houdt in deze
tijd van het jaar de jaarlijkse 
inspectie van kerk en pastorie. Ver-
slag van deze inspectie komt in een 
handzaam en bruikbaar rapport. 
Via de steiger is voor de mensen 
van Monumentenwacht een kijkje 
nemen dichtbij het plafond een 
kans, en zo gebeurt het ook. De 
heer Leo van der Geest heeft  na vele 
jaren zijn taak neergelegd als coör-
dinator op de telavond van Actie 
Kerkbalans, jaarlijks in januari. 
Het is met dank en met een atten-
tie voor zijn accurate aandacht en 
optelwerk, op weg steeds naar het 
eindbedrag. Het is een lange reeks 
van jaren geweest, het begin ervan 
ergens in de jaren 70!

Catechese en 
Liturgie

De tijd van voorbereiding voor 
Vormelingen en Eerste Communi-
canten is volop aan de gang. Voor 
de Eerste Communicanten was 
een Voorstellingsdienst op zater-
dag 11 februari het begin van de 
voorbereiding. Een werkmap is op 
die avond met ieder meegegeven. 
Een mooi programma ligt klaar, 
met een gevarieerde invulling. De 
Vormelingen zijn intussen een eind 
gevorderd met hun voorbereiding. 
Zaterdag 17 maart is de afsluiting 
in een feestelijke Vormselviering, 
verdeeld over twee vieringen. Beide 
werkgroepen hebben hun aandeel 
in goede begeleiding. Daar mogen 
we dankbaar voor zijn. Tussen de 
Gezinsvieringen door is er ruimte 
voor het houden van een Kinder-
nevendienst. Het is op tijden die we 
daarvoor afspreken, eenvoudig van 
opzet en daarom aantrekkelijk met 
een eigen waarde. 
In het AOW-Jongerenkoor is wat 
wisseling in het bestuur. Alle func-
ties zijn ingevuld. Er zijn nieuwe 
geluidsboxen aangeschaft , goede 
kwaliteit.

Kerk en Samenleving

De voorbereiding voor tweemaal 
een ‘sobere maaltijd’ in de Veertig-
dagentijd is zo goed als rond. Twee-
maal 40 deelnemers is mogelijk. Het 
betekent een invulling voor bezin-
ning en solidariteit met de Derde 
Wereld. Het is voor het derde jaar 
dat we het doen. Martha Ruijter-
Boukens zal presentatie verzorgen 
over Ethiopië (Afrika). Hier ligt het 
doel van het Vastenactieproject. Er 
is een Hongerdoek over Ethiopië 
besteld ter illustratie. Daarin komt 
de lijdende mens (van Ethiopië) 
in beeld. Als afsluiting is bezoek 
mogelijk aan de Wereldwinkel, in 
de voorkamer van ‘de Inzet’. Het 
past er goed bij.

Gemeenschapsopbouw

Binnen het taakveld is er een regi-
onale vergadering geweest. Naar 
pastor Maria Voss (Nijmegen) is 
een verjaardagsgroet gegaan, met 
attentie en veel goede wensen. Dit 
vanwege bijzondere verjaardag: 65 
jaar! Een dankgroet was snel terug, 
voorgelezen in de vergadering.

Er is een vergadering geweest van 
‘Omring Mentaal Welbevinden’, 
met interessante informatie.
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Tuin en Begraafplaats

Bij ‘de Inzet’ is een iep verwijderd 
– noodkapvergunning – vanwege 
slechte staat (diepe scheur, met 

gevaar om bij wind/storm te val-
len). Voor een andere boom is ook 
kapvergunning aangevraagd tus-
sen pastorie en kerk, in de voor-
tuin. De kerkmuur zal hierdoor op 
termijn minder vochtig worden. 
Dit is belangrijk voor de voorma-
lige doopkapel, in wind en zonlicht 
minder vochtig. De tuinmannen 
pakken de tuin aan, richting voor-
jaar. We hopen weer op een variatie 
aan bloemen voor kerkversiering in 
de zomermaanden, een prachtige 
voorziening.

Verder nieuws
In het contact tussen de regio Wog-
num, Nibbixwoud en Zwaagdijk-
West en de regio Wervershoof is de 
volgende vergadering op 19 juni in 
Wognum. De agenda wordt opge-
steld vanuit Wognum. In de raak-
vlakken die er zijn kunnen we van 
elkaar leren. Er zijn ook gemeen-
schappelijke punten aan de basis 
om elkaar daarover te horen.
We behandelen nog enkele ingeko-
men stukken. 
Dat was het voor deze keer.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Als contactpersoon heb ik ieder-
een die de afgelopen jaren een keer 
eerder De Stille Omgang heeft  gelo-
pen persoonlijk benaderd d.m.v. 
een uitnodiging. Ook heb ik in de 
kerk een gedicht voorgelezen om op 
deze manier hiervoor aandacht te 
vragen. Dit zorgde nog voor enige 
aanmeldingen. We vertrokken dit 
jaar met vijfentwintig pelgrims uit 
Wervershoof, waarvan acht men-
sen voor het eerst De Stille Omgang 
liepen. We stapten in een dubbel-
dekker, de mensen uit Medemblik 
en Andijk waren al aanwezig, en na 
de opstapplaatsen Zwaagdijk- Oost 
en West, Nibbixwoud en Wognum 
reden we naar Amsterdam-Noord. 
De St. Nicolaaskerk werd dit jaar 
gebruikt door de jongerenbewe-
ging, dus weken wij uit naar de 
St. Stefanuskerk. Deze kerk bleek 
een kleine intieme kerk te zijn met 
een warme uitstraling waar we ons 

direct thuis voelden. We waren daar 
samen met 161 pelgrims uit West-
Friesland en de groep van 48 pel-
grims die lopend van Nibbixwoud 
naar Amsterdam waren gegaan. De 
heilige mis begon om 22.00 uur. 
Hoofdcelebrant tijdens de viering 
was hulpbisschop Mgr. Drs. J. Hen-
driks van Haarlem-Amsterdam, 
geassisteerd door pastor J. van Dril 
uit Medemblik.
Het was een mooie dienst met 
thema: ”Passie voor de Eucharis-
tie.” Waar je liefde voor hebt kijk je 
steeds met vernieuwde blik en met 
vernieuwd hart naar toe, met ver-
wondering!
Tijdens de preek werd een moei-
lijke levensvraag gesteld. Waarom 
toch al die donkere dagen in ons 
mensenleven? De pijn waar we 
geen antwoord op krijgen, maar 
die ons wel vormen in wie we zijn. 
Maar met het vertrouwen dat het 
geloof ons daarin sterkt, gaan we 
verder met het leven, hoe moeilijk 
dat voor een ieder ook kan zijn. Elk 
jaar weer gebeuren er verdrietige en 
mooie momenten in ons leven en 
met onze eigen persoonlijke inten-
ties blijft  De Stille Omgang zo een 
uniek gebeuren. 
Voor de zegen werd een mooi 
gedicht voorgelezen, welke goed 
verwoordde wat De Stille Omgang 
qua gevoel en ervaring inhoudt. De 
dienst werd met mooie gezangen 
door het mannenkoor uit Nibbix-
woud verzorgd. Na afl oop gingen 
we de bus weer in, die ons naar het 

centrum van Amsterdam reed. We 
stapten uit bij het Spui om aanslui-
tend aan de stille tocht te kunnen 
beginnen. Het was droog en helder 
weer, heerlijk om op deze manier 
in stilte door de stad Amsterdam 
te lopen. De mensenmassa vormde 
een langzaam kronkelende slang. 
Het uitgaansgebied van de stad 
met harde muziek, de wietgeur en 
de jongeren met hun vragen, het 
stoorde ons niet. We hadden ver-
schillende keren oponthoud tij-
dens de tocht, maar desondanks 
bleef de stilte bewaard en vervolg-
den we onze route. In de Lutherse 
kerk stond koffi  e/thee en broodjes 
klaar en konden we napraten over 
de tocht. De organisatie vertelde 
dat meer jongeren meeliepen en dat 
is positief. Ook in de veertigdagen 
voor Pasen is het een goede manier 
van bezinning, De Stille Tocht te 
lopen. Ruim 8000 mensen liepen 
die nacht mee van 17 op 18 maart 
2012. Na het drinken van koffi  e 
en thee vertrokken we met de bus 
richting West-Friesland. We baden 
nog een tientje van de rozenkrans 
voor een veilige thuiskomst en ter 
afsluiting van De Stille Omgang. 
De mededeling van wel thuis en 
tot volgend jaar werd gedaan door 
mevr. Pronk. Voldaan ging ieder-
een zijn/haar eigen weg richting 
huis. 
Tot ziens.

Groeten 
Margriet de Vries

EVALUATIE DE STILLE OMGANG 2012
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Het feest kent een verscheiden-
heid aan aspecten 

De liturgie van Pinksteren kent een 
rijke inhoud vanwege de verschil-
lende aspecten van het feest die aan 
de orde komen, zowel in de vigilie-
mis als in het misformulier van de 
dag zelf. 
De liturgie van Pinksteren zelf 
begint met de diepzinnige ope-
ningstekst die ontleend is aan het 
boek Wijsheid: ‘De Geest van de 
Heer heeft  bezit genomen van de 
aarde; heel de wereld krijgt ken-
nis van het Woord. Alleluia.’ Zo 
wordt de kosmische dimensie 
van het scheppend handelen van 
Gods Geest onder onze aandacht 
gebracht. Het is een teken van Gods 
liefde, zoals naar voren komt in de 
aan de Romeinenbrief ontleende 
keuzetekst: ‘De liefde van God is 
uitgestort in ons hart door zijn 
Geest die in ons woont. Alleluia.’ 
Het openingsgebed brengt in herin-
nering dat God door de sacramente-
le viering van dit feest alle volken en 
talen heiligt. Hem wordt gevraagd 

dat Hij wereldwijd de gaven van de 
heilige Geest laat neerdalen en dat 
wat de persoon van God tot stand 
gebracht heeft  tijdens het begin van 
de Evangelieverkondiging ook nu 
weer geheel en al in het hart van de 
gelovigen zal doordringen. 

De Geest van God brengt 
eenheid tot stand 

In de eerste lezing uit de Hande-
lingen van de Apostelen horen wij 
alle jaren het verhaal van het eer-
ste Pinksterfeest van de Kerk: de 
nederdaling van de heilige Geest op 
Maria en de apostelen in de gedaan-
te van vurige tongen. Bezield door 
de adem van Gods Geest legt deze 
groep mensen in de persoon van de 
apostel Petrus getuigenis af van de 
kracht en de liefde van God tot ver-
bazing en verwondering maar ook 
tot verwarring van de samenge-
stroomde menigte. Door het Pink-
sterwonder kon ieder hen horen 
spreken in zijn eigen taal. Volgens 
paus Leo de Grote (+ 461) is dit een 
teken dat God gewild heeft  dat het 

Evangelie in alle talen van de mens-
heid wordt verkondigd. 
In de prefatie van Pinksteren wordt 
de Geest van God geduid als de 
bewerker van de eenheid van de 
Kerk: ‘Alle volken heeft  Hij de ware 
God doen kennen, alle talen heeft  
Hij één gemaakt in de belijdenis 
van hetzelfde geloof.

E. de Jong

HET PINKSTERFEEST

Logo en website 
voor WJD 2013 
onthuld
Onlangs werd in het Johannes 
 Paulus II centrum in Rio de Janeiro 
het logo voor de Wereldjongeren-
dagen (WJD) 2013 onthuld. De 
WJD vinden volgend jaar van 23 
juli tot 28 juli plaats in de Brazili-
aanse stad. Gekozen werd voor het 
werk van de 25-jarige Braziliaan 
Gustavo Huguenin. Het logo toont 
een hart in de kleuren van de Bra-
ziliaanse vlag, met in het midden 
het silhouet van het alom bekende 
Rio de Janeiro-beeld van Christus 
de Verlosser. 

Ook de internationale WJD-website 
heeft  een nieuw jasje gekregen. Tot 
op de seconde telt de site af tot het 
feest op 23 juli 2013 los zal barsten. 
Op www.rio2013.com kunnen vrij-
willigers zich aanmelden voor het 
evenement en is (praktische) infor-
matie te vinden over onder meer 
accommodatie, het thema van de 
komende WJD en alle voorgaande 
edities van de Wereldjongeren-
dagen. Ook social media is geïnte-
greerd op de site: een Twitterfeed 
toont de nieuwste Tweets en Face-
bookgebruikers kunnen de offi  ci-
ele internationale Facebookpagina 
‘liken’.

Zoals in de naam doorklinkt wordt het hoogfeest van Pinksteren 
gevierd op de vijft igste dag van Pasen. Met het Pinksterfeest wordt de 
paas viering afgerond. Pinksteren is de bekroning van de viering van de 
verrijzenis van de Heer die gedurende geheel de paastijd herdacht is, en 
aldus tot voltooiing komt met de gave van de heilige Geest die is uitge-
stort over de apostelen en in de kerk. Jezus heeft  immers beloofd dat als 
Hij heengaat, Hij iemand anders zal zenden als Helper (vgl. Joh. 16, 7). 
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NIEUWS VAN DE 1E COMMUNIEWERKGROEP

Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zover, zondag 22 april 2012, 
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 mooi versierde doopkaars in de hand. 
De kerk vol trotse ouders, soms ontroerd,  broertjes en 
zusjes, familie, vrienden, de juff en en anderen belang-
stellenden: de dag kon beginnen.  Het thema van deze 
dag was: In de wolken…. 
In totaal hebben 26 kinderen zondag hun Eerste  Heilige 
Communie mogen doen.
Voor het eerst samen aan de tafel van Jezus, dat was 
best wel spannend. Maar wat deden jullie het allemaal 
goed; het lopen, het samen bidden, de liedjes zingen, 
het voorlezen, 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 fi jn dat jullie nu 
voortaan met ons mee mogen doen. We hopen dat er 
veel van het project is geleerd en dat we jullie nog vaak 
in de kerk zullen zien.
Nel Bus van Stichting June was ook aanwezig. De 
opbrengst van de spaardoosjes gaat naar een mooi 
 project van haar stichting.

Groetjes van de Eerste Communiewerkgroep

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communieviering hebben we 
een gezellige en waardevolle periode afgesloten en we 
willen dan ook iedereen bedanken die ons met de voor-
bereiding van dit feest heeft  geholpen. Speciaal natuur-
lijk pastor Suidgeest en niet te vergeten de kinderen en 
de begeleiding van het kinderkoor “Weereenlied”,  jullie 
hebben weer fantastisch gezongen, hartelijk dank.
Tot volgend jaar!

Ons feest van de eerste communie

In februari mochten we ons voorstellen in de mooie 
viering ‘Wij vliegen mee’.
Daarna gingen we bijna elke week in de map werken in 
‘de Inzet’ en we gingen ook veel knutselen. Voor Gam-
bia maakten we ook mooie paasknutsels en die gingen 
mama en papa kopen ook die van mijn broer. Het geld 

was voor Nel Bus en die brengt het naar Gambia.
We gingen ook veel oefenen voor de liedjes en ook in de 
kerk wat we moesten doen en hoe we moesten lopen.
Eindelijk was onze eerste communiedag op 22 april 
2012 en ik stond heel vroeg op want ik kon niet meer 
wachten. Ik mocht mijn nieuwe jurk aan en mooie 
schoenen. En mijn haar werd gekapt. Iedereen kwam 
in ‘de Inzet’ en iedereen was prachtig met mooie kleren 
en haren. Toen liepen we met onze doopkaars naar het 
altaar en het was heel mooi. Rens was jarig die mocht 
de kaarsen aansteken! Ik mocht met Ger het tafelkleed 
neerleggen en dat ging best grappig. Toen mocht ik voor 
het eerst een hostie en papa en mama stonden achter 
mij. Ik vond dat best spannend. Aan het eind gingen we 
met z’n allen op de foto en dat was mooi! Th uis kwam 
er veel visite en er was taart en we kregen veel cadeau-
tjes. Het was een hele mooie dag en de zon scheen de 
hele middag en die zonnestralen gaan wij bewaren in 
ons hart. Bedankt iedereen! 

Groeten Willemijn Spigt en ook van mijn broer Ger

Het eerste communieproject

In januari was voor de ouders een eerste informatie 
avond over het eerste communieproject. We vonden 
het heel bijzonder. Willemijn en Ger waren er samen 
al snel uit dat ze beiden hun eerste communie wil-
den doen, want mee naar voren lopen in de kerk en 
dan geen ‘broodje’ krijgen, dat vonden ze maar niks. 
Natuurlijk hebben we met hulp van grote zus Veerle 
verteld wat de eerste communie echt betekent en wat er 
allemaal gebeurt in de kerk. De verdere voorbereiding 
lag helemaal in handen van de werkgroep. Een gewel-
dige groep moeders; vrijwilligers die er een prachtig en 
compleet geheel van maken zodat het feest op 22 april 
een goede basis zou krijgen.
Op 11 februari ging het project van start met een prach-
tige voorstellingsviering met prima ondersteuning van 
het kinderkoor. De aanstaande communicanten had-
den daarvoor een mooie luchtballon gemaakt en ieder 
een uniek gedicht over “in de wolken zijn”. De viering 
“Wij vliegen mee” was een geweldig succes. De weken 
daarna stonden in het teken van verschillende thema’s: 
Ik maak tijd voor…, Ik ben blij, Dank je wel, Wil je me 
vergeven en Samen aan tafel. De kinderen bezochten 
de molen, kregen een rondleiding door de kerk, luis-
terden naar mevr. Nel Bus die vertelde over Gambia en 
haar stichting June en mochten in “de Inzet” samen 
aan tafel met pastor Suidgeest. Dat was al een gewel-
dige ervaring.
Na deze voorbereidingsperiode was zondag 22 april 
dan eindelijk gekomen. Het beloofde een geweldige dag 
te worden. We liepen met onze twee communicanten 
naar de Inzet en onze oudste ging naar het kinderkoor. 
Wat voel je je rijk! Wij, als ouders, zochten onze plek 
in een prachtig versierde kerk. Witte linten, strikken 
en ballonnen, het zag er feestelijk uit. Klokslag 10 uur 
 liepen de kinderen achter Pastor Suidgeest door het 
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middenpad naar voren en zochten hun plekje.
De viering “In de wolken…” past natuurlijk helemaal 
bij je trotse gevoel om daar twee kinderen op het altaar 
naast elkaar te zien glunderen.
Na mooie lezingen en prachtige gebeden werd de tafel 
keurig klaargemaakt. Het tafelkleed zal er wel strak 
op hebben gelegen! Feestelijke bloemen, glinsterende 
kaarsen, schaaltjes brood en een kelk met wijn, een 
boek, een kruis het was compleet.
Na het, goed uit hoofd geleerde Onze Vader, mochten 
onze kinderen naar voren komen om samen met ons 
voor het eerst de hostie te ontvangen. Voor de kinderen 
een spannend moment,  vertelden ze. Geweldig om te 
zien hoe trots ouders naar hun kinderen kijken als ze 
van de trap komen. Een bijzondere gebeurtenis. Hierna 
werd de tafel ook weer feestelijk afgeruimd. We luis-
terden nog naar een van de vele mooie liedjes van het 
kinderkoor.  
Na de viering werd iedereen gefeliciteerd door pastor 
Suidgeest, Mevr. Nel Bus, de juff en van groep 4 van de 
Schelp en de Werenfridusschool en de communican-
ten ontvingen een mooie zon van de werkgroep Eerste 
Communie. 
Na de foto’s gingen we snel naar huis waar de visite al 
aanwezig was. Het werd nog een gezellige en feestelijke 
dag met natuurlijk taart en cadeautjes. ’s Avonds werd 
er al geld verzameld om de twee potjes te vullen. Ger 
vroeg zich af of we met z’n allen samen wel een water-
put hadden gespaard… Dat horen we vast nog wel van 
de werkgroep. Pastor Suidgeest bedankt voor lieve 
woorden en een mooie invulling van de viering.
Lieve werkgroepleden heel erg bedankt, ik denk wel 

namens alle ouders van de eerste communicanten. 
Bedankt voor jullie tijd en geduld met de kinderen en 
de prachtige versiering en … te veel om op te noemen. 
Het was geweldig.
“Als zonneschijn te koop zou zijn, doen wij het graag 
cadeau aan alle mensen die betrokken waren bij dit 
eerste communie feest, CHAPEAU !!!”

Th ea en John Spigt-Meester 
(ouders van Ger en Willemijn)

De Eerste Communiewerkgroep

Zoals we wel vaker horen merken mensen weinig van 
al het werk dat er achter de schermen gebeurt. Wan-
neer je een communicantje hebt, komt dit al wat meer 
in beeld, maar men ziet/weet lang niet alles. Gedu-
rende het jaar moet heel wat gebeuren tot de 1e com-
munieviering. Na een groot aantal jaren gaan wij, als 
werkgroep, nu afscheid nemen van Marian Stroet en 
Julia Sijm, wij willen beiden ontzettend bedanken voor 
hun inzet.

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

P.S. In de volgende Nu en Straks kunt u weer lezen, 
wanneer volgend jaar de 1e communieviering is. En 
natuurlijk ook wat de spaardoosjes van de communi-
canten voor Nel Bus hebben opgeleverd. 

Deze kinderen mochten 22 april 2012 hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen:

Cas Deen Sarah Ngongo
Lars Deen Lars Ruiter
Anouk Grent Wessel Sijm
Rosanne Haakman Suze Sijm
Sanne de Haan Ger Spigt
Joep Houdijk Willemijn Spigt
Debby Karsten Riley Stroet
Sam Koomen Steven van der Velde 
Marcha Kooter Tijn Verdonschot
Marena Kuin Lex Verlaat
Rens Langeveld Lara Wessels
Yoeri Neefjes Charly Wiepking
Gennaro Neefjes Nena Zawadka
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DE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Vastenaktie
De opbrengst van de Vastenaktie in 
onze parochie is inclusief de scho-
len € 2.167,48.
Dit is meer dan vorig jaar en wel 
€ 100,-.
Heel veel dank namens de mensen 
in de ontwikkelingslanden. En ook 
van ons,

Karin v.d. Gulik en
Hilda Neefj es.

We hopen dat u de missie wilt blij-
ven steunen.



13

Op 1e Pinksterdag zingt het koor 
weer eens de mis “Salve Regina” 
van Stehle. Deze mis is de laatste 
jaren een beetje in de verdruk-
king gekomen. Doordat het koor 
een nieuwe mis van Mozart, de 
“Orgelsolomesse” heeft  ingestu-
deerd is er van de uitvoering van de 
mis van Stehle wat minder terecht-
gekomen. Voorheen werd deze mis 
nogal eens met Pinkster gezongen. 
Dat doen we dit jaar dus weer. Ook 
heeft  het koor een nieuw Pinkster-
lied ingestudeerd: “Wij leven van de 
wind”. Dat leverde direkt bij enkele 
koorzangers de reactie op: “Dat doe 
ik al jaren”, verwijzend naar het 
dagelijks werk op het land. Nuch-
terheid troef dus, maar de wind in 
dit lied verwijst uiteraard naar het 
waaien van de Geest. In het eerste 
couplet de wind als beeld voor de 
Geest, “die aanrukt uit de hoge” en: 
“die doordringt in het hart”. In het 
tweede couplet “het vuur, dat neer-
strijkt op de hoofden”, en “vuurvo-

gel van de vloed, duif boven de Jor-
daan”. In het derde couplet gaat het 
vooral over “het woord, het brood 
van God, dat kracht geeft  en nieuw 
leven”. Een mooi lied op een tamelijk 
bekende melodie, namelijk “Dankt, 
dankt nu allen God”. Nieuwe woor-
den van Jaap Zijlstra (*1933) op een 
oude vierstemmige compositie van 
Johann Crüger (1598-1662). Verder 
zingt het koor “Psallite Deo nostro” 
van Bach en na afl oop het Halleluja 
van Händel. Na Pinkster breekt 
de grote zomerperiode aan waarin 

vooral tijdens de weekendvieringen 
de zang zal klinken van Dameskoor 
en Herenkoor. Het Dameskoor gaat 
op 24 juni ook nog zingen in ver-
pleeghuis Lindendael te Hoorn, 
en het Herenkoor op 15 juli in de 
Toeristenkerk te Onderdijk. Het 
Gemengd Koor zingt weer met ker-
mis in augustus. Tot eind juni gaan 
de repetities nog door, afgesloten 
met een gezelligheidsbijeenkomst. 
In september beginnen we met een 
koordag i.v.m. de Kerst èn... een 
concert. Maar daarover later meer.

In de zomermaanden juni, juli en 
september staan weer drie orgel-
concerten geprogrammeerd. Ook 
dit jaar lukt het de Werkgroep 
Orgelconcerten Werenfriduskerk 
Wervershoof dus om drie orga-
nisten uit te nodigen. Sinds de 
halvering van de subsidie door de 
gemeente wordt het namelijk moei-
lijker. In het ergste geval zijn er 
volgend jaar helemaal geen orgel-
concerten meer mogelijk. Maar 
laten we vooral  kijken naar deze 
zomer en er voor de toekomst het 
beste van hopen. Deze orgel zomer 
begint in de Werenfriduskerk op 10 
juni. Ondergetekende zal dan een 
programma van ongeveer 1 uur ten 
gehore brengen. Muziek van twee 
18e-eeuwse componisten, Cleram-
bault en Bach, twee 19e-eeuwers: 
Mendelssohn en Schumann, en 
drie 19e/20e-eeuwers, nl. Vierne, 
Alain en Andriessen. Een variatie 
in muziekstijlen, mogelijk dank-
zij de veelzijdigheid van ons orgel. 
Waarom leent zich niet ieder orgel 

voor zulke uiteenlopende muziek-
stijlen? Orgeltechnisch gezien kun 
je op veel orgels allerlei muziek 
ten gehore brengen. Maar uit oog-
punt van klankideaal gaat dit niet 
zo gemakkelijk. In globale termen: 
de 17e/18e-eeuwse Barok heeft  een 
wezenlijk ander ideaal dan de 19e 
eeuwse Romantiek en de 20e-eeuw-
se modernen. Ons orgel is ten dele 
zowel Klassiek/Barok als ten dele 
Romantisch. Het lijkt alsof er twee 
orgels staan in één kas. Eén deel van 
het orgel, het Positief, is zelfs voor-
zien van een zwelinrichting: een 
typisch 19e-eeuws fenomeen om 
“overgangsdynamiek” (geleidelijk 
van “zacht” naar “sterk” en anders-
om) mee te kunnen realiseren. In de 
muziek van (19e-eeuwse) Romanti-
sche componisten wordt dit vaak 
voorgeschreven. Op ditzelfde Posi-
tief komen ook echt Romantische 
registers voor: Gamba en Voix 
Céleste, met elkaar gecombineerd, 
aldanniet met gebruik van de zwel-
inrichting: op en top Romantiek. 
10 juni: Jan van der Leek, 
22 juli: Gerrie Meijers, 
16 september: Wim Dijkstra.
Tijd: 14.30-15.30 uur. 

Toegang: € 1,−.
Na afl oop: deurcollecte.            
Koffi  e/thee in “De Inzet” met de 
organist.

Jan van der Leek

Koor

Het Orgel
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In juni fi etsen voor JUNE…
Op zondag 17 juni aanstaande beklimmen 
23 renners de Alpe d’Huez. 

Even tussen haakjes: deze actie heeft  niets te maken 
met Alpe d’Huzes. 

Onze beklimming (het idee daartoe is ontstaan in 
een kroeg) probeert gelden bij elkaar te krijgen zodat 
Stichting June in Gambia een aantal waterputten 
kan realiseren. Mocht u één van de renners willen 
sponsoren, kijk dan even op bovengenoemde site en 
vul het sponsorpapier in. 
U zorgt niet alleen voor de realisatie van die 
waterputten maar u geeft  ook de betreff ende renner 
een stimulans.  
Op dit moment zoeken de coureurs elkaar al op om 
de conditie op peil te houden ofwel te verbeteren door 
trainingsrondjes te gaan rijden. 

Afgelopen maanden  hebben zich een elftal 
shirtsponsoren aan gemeld: 

- Automated4u 
- Auxilia-Brasili-ja 
- Bizniz Media 
- Daalder Kaas John Bakker 
- Fons Dudink Bouwspecialist 
- Haakman Flowerbulbs B.V. 
- Kwekerij Jatos Flowers 
- Lianne Breg Grafi sche Vormgeving 
- Masho Social Media Services 
- Rheino’s Quicksilver Bar 
- Rijcurve 
- Salco. 

Dankzij hen zijn er hele mooie shirts uitgezocht. 
Enige tijd geleden was er de passessie en over een 
maand ongeveer zullen de shirts klaar zijn en ziet u ze 
vast wel eens in een fl its voorbij gaan.

Voor meer informatie: www.auxilia-brasili-ja.nl 

WWW.AUXILIALPE.NL
 

Stichting "JUNE"
The Gambia
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Hoe kwam je in het parochiebestuur 
terecht?
Ik zat in de werkgroep van de Eerste 
Communie, maar wilde daarmee 
stoppen toen Pastoor Suidgeest mij 
vroeg voor het parochiebestuur. Ik 
vond dat een hele eer. Waarom ik? 
Wat kan ik nou toevoegen? Maar ik 
vind wel dat je iets voor de gemeen-
schap moet doen, je ergens voor 
inzetten. Omdat ik toen nog in ‘de 
kloine joôs’ zat moest ik die vraag 
dus eerst even in de groep gooien. 
Je weet natuurlijk niet zo goed 
waar je aan begint. Hilda Lakeman 
kwam langs om te vertellen wat de 
bestuurstaak inhield. ‘Valt best wel 
mee hoor’, zei ze. 
Bij de eerste vergaderingen dacht 
ik: waar hebben ze het allemaal 
over. Ik heb me echt verbaasd wat 
er allemaal bij komt kijken. Heel 
bijzonder is dat er zoveel vrijwil-
ligers zijn. Tijdens het vergaderen 
zitten we met z’n tienen aan tafel 
en ieder heeft  zijn eigen taakveld. 
Wat een geld gaat erin om en wat 
een gebouw. Normaal ga je naar de 
kerk, maar nu zag ik pas wat er alle-
maal bij komt kijken, het is echt een 
bedrijf.

Taakveld gemeenschapsopbouw
Gemeenschapsopbouw bestaat on-
der andere uit contacten met een 
paar werkgroepen:

Bezoekersgroep 
Het is een gezellige groep. De bezoe-
kersgroep komt drie tot vier keer in 
een jaar bij elkaar en bezoekt men-
sen in het St Jozef die het nodig 
kunnen hebben. Ze maken dan een 
praatje en kijken hoe of het met 
ze gaat. De meeste mensen heb-
ben daar geen behoeft e aan, maar 
er zijn ook mensen die eenzaam 
zijn. Dit bezoeken gebeurt meer-
dere keren per jaar. Sommige doen 
een spel letje met deze mensen, of 

maken een praatje. Bij een jubile-
umjaar 75-80-85-90 etc. wordt een 
bloe metje bij hen gebracht.

De wijkcontactpersonen
Zij bezorgen Nu en Straks en komen 
één keer per jaar bij elkaar. We pro-
beren dan wat leuks te bedenken. 
Horen hoe het reilt en zeilt. 
De laatste keer zijn we naar het 
oude gemeentehuis geweest. Was 
erg leuk. De wijkcontactpersonen 
proberen in hun wijk in de gaten te 
houden wanneer of er een geboorte 
is of als iemand overleden is, of bij 
een jubileumfeest. Zij brengen dan 
een kaartje namens de parochie. 
Maar eenvoudig is dat niet, je weet 
niet alles meer van elkaar.
Soms krijgen mensen geen kaartje 
en vinden dat niet leuk. Maar als 
parochie kun je niet alles weten. Er 
zijn ook mensen die het niet  vieren 
en gezellig met de familie op vakan-
tie gaan. Ook prima natuurlijk.

Koffi  edames
Zij zetten koffi  e bij doopjes en de 
1e zondag van de maand. Dat loopt 
hartstikke goed. Er zijn dames 
gestopt en er zijn weer nieuwe 
voor in de plaats gekomen. Bij het 
afscheid hebben we een high tea 
gegeven in de Inzet, voor zowel de 
dames die afscheid namen als de 
nieuwe dames. Zij zijn in gesprek 
gegaan met elkaar en konden zo 
hun taak overdragen. 
Toen we aan tafel zaten zei Nel 
Kolkman: ‘Wij worden allemaal 
oud en jullie zijn nog lekker jong, 
ik moet er ook maar mee stoppen.’ 
Dat was toen zo pittig. We zaten 
mooi an met elkaar.
Ik bel af en toe naar de werkgroep 
om te vragen hoe of het gaat, maar 
er is zelden iets te melden. Het gaat 
gewoon goed. Als je een goede kern 
hebt, dan draait het en heb je er 
weinig werk aan.

Als iemand uit de werkgroep stapt, 
brengt ze in overleg met de werk-
groep namen naar voren. Voor 
het parochiebestuur doet pastoor 
Suidgeest dit zelf.

Andere taken
Drie keer in een jaar is er in Onder-
dijk een regionale vergadering. We 
zitten dan met de parochies uit de 
regio bij elkaar en wisselen ideeën 
en gedachten uit.
Wij laten nog wel van ons horen en 
zijn een beetje ‘dwarsig’ af en toe. 
Natuurlijk krijgen we daardoor 
ook tegengas van het bisdom. We 
krijgen al minder medewerking 
en moeten het allemaal maar zelf 
doen. Dat doen we dan ook, maar 
dan laten we wel van ons horen. 
Met verschillende dingen zijn we 
het niet eens hoe het gaat.
Er zit, tijdens deze bijeenkomsten, 
iemand bij van het bisdom, die de 
zaken weer doorgeeft . Bert Glorie, 
een fi jne man, die nieuwe bevindin-
gen komt vertellen.
Op het eind van zo’n bijeenkomst 
doen we rondje regio.

Toekomst 
Het is best wel spannend hoe of 
het verder gaat verlopen. Ze willen 
meer regio’s samenvoegen. 
Maar het blijft  leuk om samen 
in gesprek te gaan. Je bespreekt                   
dingen met elkaar en denkt dan, 
oh ja dat is ook een aandachtspunt 
of dat is weleens goed of leuk om te 
doen. 
Ik vind het zo knap hoe ze in 
Andijk en Onderdijk dat allemaal 
doen zonder pastor. Boukje Kuin 
doet veel voor de gemeenschap van 
Andijk en Vera Steltenpool voor 
Onderdijk? Petje af hoor.

IN GESPREK MET 
KARIN GITZELS-GRENT 

Na tweemaal vier jaar bestuurswerk in het parochiebestuur te 
 hebben gedaan, zit de tijd van Karin Gitzels er op. Tijd voor de 
 redactie om eens een praatje te maken met Karin, bij haar af-
scheid.
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Is het overzichtelijk voor je?
Ja dat lukt wel, maar je hebt weleens 
periodes dat je drie avonden in een 
week voor de parochie bezig bent 
geweest. Vergadering zus, men-
sen in het zonnetje zetten, mensen 
bedanken.
Maar ik werk bij huis, dus tussen de 
piepers en de pap kan er veel. Dat is 
wel erg prettig.
De laatste jaren gaat het veel mak-
kelijker. Daarom heb ik na vier jaar 
ook gezegd dat ik nog wel vier jaar 
wilde doen. Ik begon het net alle-
maal te snappen.
Nu heb ik zoiets, het is ook weer 
goed dat er een nieuwe komt. 
Nieuwe impulsen, die ziet het weer 
anders, anders suddert het een beet-
je weg. Weer een nieuwe motor.

Was het leuk om te doen?
Weet je, een bloemetje brengen en 
een ‘bloid’ hoofd aan de deur is een 
pracht. 
We hebben in het bestuur ook een 
hoop ‘skik’ met elkaar. We hebben 
een gemengd bestuur, mannen en 
vrouwen, erg leuk. 
Het zijn allemaal verschillende 
mensen en af en toe weer nieuwe 
gezichten, heel interessant ook. 
Maar er gaat af en toe best wel veel 
tijd in zitten.

Cadeau
Pastoor was een keer jarig en wij 
vroegen ons af wat we voor cadeau 
konden geven.

Ik was met mijn dochter een week-
endje naar Nijmegen en maakte 
van de gelegenheid gebruik om bij 
Maria Voss op visite te gaan. We 
waren nu zo dicht in de buurt. 
Ik vroeg haar:
‘Wie zorgt voor pastoor als er een 
knoopje aan zijn overhemd gezet 
moet worden of een ander dutje en 
datje?’ Dat deed Maria, maar zij zit 
nu uiteraard te ver weg.
Met de meiden van het bestuur 
hadden we bedacht om met pastoor 
te gaan winkelen. 
‘Kan dat?’ vroeg ik aan Maria.
‘Ja, natuurlijk, waarom niet?’ zei ze.
De vrouwen vonden het geweldig. 
Dan doen we koffi  e met gebak bij 
mij en dan gaan we met elkaar 
naar Hoorn. Ik had een tegoedbon 
gemaakt: ‘een daggie winkele,’ met 
de meiden van het parochiebestuur 
enne… wel zelf de knip meenemen. 
Wij trakteren op een etentje. Pas-
toor had de bon in zijn borstzak 
zitten en iedereen moest het zien, 
hij vond het geweldig. 
Uiteindelijk gingen vier vrou-
wen mee. Die dag gingen we naar 
Schultz in Hoorn.
Wij kwamen binnen en dat ‘moidje’ 
keek al zo van, wat moet die man 
nou toch met al die vrouwen? 
‘Nou ja,’ zei pastoor, ‘ik moet wat 
nieuws.’
Toen was ik zo dom om te zeggen:
‘Goh pastoor, wat vindt u hiervan?’
Verdorie, dacht pastoor, nou weet 
ze het.

Dat meisje had dat nog nooit mee-
gemaakt en pastoor ook niet. Vijf 
paar ogen op hem gericht.
Hij heeft  wel een uitgesproken 
mening qua kleur. Wij kwamen 
met allerlei kleuren pakken, maar 
blauw is toch zijn lievelingskleur. 
Licht- of donkerblauw.
Daarna nog lekker ergens gegeten, 
soep en een broodje. Pastoor was 
tevreden en had genoten en wij 
hadden ook een leuke dag.
Ik heb toen gezegd, dat pastoor me 
altijd mag vragen als er weer eens 
nieuwe kleren gekocht moeten wor-
den. Een prachtig uitje. 

Zorgen
Ik heb weleens in een vergadering 
gezegd tegen pastoor dat we ons 
zorgen om het maakten. Af en toe 
mankeerde hij wat, verkouden, een 
raar kucheltje. 
‘Moet u niet een beetje gas terug-
nemen. U bent 73. Als dingen goed 
lopen hoeft  u toch niet overal bij te 
zijn. De volgende vergadering ga ik 
gewoon vragen hoe of u erin zit en 
ik wil u ook gerust met uw agenda 
helpen.’ 
Heb je de agenda van pastoor wel-
eens gezien? ’s Ochtends, ’s mid-
dags, ’s avonds en dat zeven dagen 
in de week. Helemaal vol. Maar 
pastoor zegt ook:
‘Dit is mijn leven. Jullie hebben een 
gezin en kinderen, je bedrijf. Dit is 
mijn bedrijf, mijn drive.’
Wat pastoor af en toe mist, zijn de 

Een high tea  in de Inzet voor de koffi  e dames
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huisbezoeken, daar komt hij soms 
gewoon niet aan toe.
Dat is zijn passie. Mensen bezoeken 
en met ze in gesprek. Vragen hoe 
het met mensen gaat, aandacht aan 
ze besteden. 
Maar met drie parochies onder zijn 
hoede is dat niet zo verwonderlijk. 
Dat is nogal wat. 

Werkgroep Eerste Communie
Karin is destijds, samen met haar 
werkgroep, in gesprek geweest met 
de directeuren van De Schelp en De 
Werenfridusschool. De school kon 
niet meer meewerken. Daar moet 
je toch met elkaar over praten. Het 
was een mooie driehoeksverhou-
ding, school, ouders en kerk.
Maar het kostte teveel tijd voor de 
schoolleiding. 
Directeur Frans zei dat het voor 
ouders weleens te makkelijk is. 
Ook weer een kern van waarheid. 
Maar Karin vond het wel jammer. 
Veranderingen zijn niet verkeerd, 
maar op dat moment dachten wij er 
anders over. Je mist dan een scha-
kel. En het zijn katholieke scholen. 
Je geeft  het ook niet zomaar op.

Is William ook actief voor de 
gemeenschap? 
William, haar echtgenoot zit in 
begeleiding van JeePee. Hij zit ook 

in veel commissies, vanwege het 
bedrijf.
Met JeePee is hij met onze zoon 
Mike begonnen en nu dan met Rick. 
Nu is het zijn laatste jaar. Hij vindt 
het prachtig met de kinderen. Het 
is een mooie leeft ijd. Soms kost het 
moeite om de kinderen enthousiast 
te houden. Nu hadden ze een slim-
migheidje bedacht. Vanuit school 
moeten de jongeren een maatschap-
pelijke stage volgen. De leiding van 
JeePee vroeg aan de jongeren of ze 
konden helpen. Deze uren telden 
dan weer voor hun maatschappe-
lijke stage.
Een paar kinderen vonden dat 
prachtig en konden zo hun eigen 
ideeën inbrengen. Twee vliegen in 
één klap. 

Wat ga je nu doen?
Niks. Eff e lekker niks. Ik ben vanuit 
Zwaag, waar ik ook in de gezins-
vieringen geholpen heb, nu 24 jaar 
verder. De kinderen worden groter 
en hebben aandacht nodig. Toen 
ze klein waren, was dat minder. Je 
legde ze in bed, je ging weg en ze 
hadden nergens erg in. 
Mike gaat na dit schooljaar op 
kamers en daar wil ik ook aan-
dacht aan besteden. Intern zijn we 
met een verbouwing in het bedrijf 
bezig. De afgelopen drie jaren zijn 

wel   pittig geweest, een bedrijf erbij 
kopen en heel veel reorganisatie, 
dus ik wil even overzicht krijgen 
Ik heb eigenlijk veel dingen die zijn 
blijven liggen in al die jaren. Hup 
van de piepers naar de pap, rennen 
van ‘’t ien naar ’t aar’. 
Maar aan de andere kant zie ik er 
best wel een beetje tegenop, om te 
stoppen met het parochiebestuur. 
Maar William zegt: 
‘Als er wat is weten ze je later gerust 
wel weer te vinden.’

Na het bestuur
Ik wil nog wel eens een workshop 
doen, een cursus doen, eigenlijk wil 
ik nog heel veel.
Dit moet eerst afgerond worden.
Als ik nu weleens wegga zeggen ze: 
‘Kerk denk?’ Dan zeg ik altijd: 
‘In de kerk is altijd werk.’ Dan snap-
pen ze het wel en is het weer goed.

De redactie bedankt Karin voor 
haar gastvrijheid en gezelligheid 
bij het interview en natuurlijk voor 
het vele werk voor de parochie dat 
ze met heel veel enthousiasme heeft  
gedaan. Wij wensen haar veel ple-
zier met de verdere invulling van 
haar vrije tijd.

Anneke Neefj es Kuip en 
Riet Kuin-Ooijevaar

Blauw is toch zijn lievelingskleur
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Riley Antoine,
zoon van Kenneth en 
Mariska Hoff er-Sneek 
(S.Koopmanstraat 93).

Hartelijke gelukwensen 
aan ouders en kind, 
op weg naar een 
gelukkige levensweg, 
blije kinderjaren, 
gezondheid, 
heel veel goeds.

HUWELIJK:

Niels Botman en 
Marleen Molenaar,

Jeroen Veeken en 
Annemarie Schoenmaker,

Ed Meester en 
Colinda Kaarsemaker.

Een hartelijk profi ciat aan de 
bruidsparen, op weg naar een 
gelukkige toekomst.
Daarin veel geluk en betekenis 
voor elkaar en voor vele anderen.

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:  

Peter en Carin Swart-Beerepoot.

40 jaar: 

Sjaak en Tineke Bakker-Swart.

50 jaar:  

Gerard en 
Mien van Galen-Kaagman.

Antoon en Truus Sinnige-Korver.

Hartelijke gelukwensen 
aan de bruidsparen, 
een momentopname 
om dankbaarheid
te vieren met vele herinneringen, 
goede zin en vertrouwen 
op weg naar de verdere jaren.
Nogmaals profi ciat.

GEDOOPT

FAMILIEBERICHTEN

PCI

Armoede is geen eenduidig 
begrip.

Het is niet wetenschappelijk vast te 
stellen boven welk bedrag rijkdom 
begint en waar beneden armoede.
Hier in Nederland is het geen kwes-
tie van leven en dood maar wel van 
fi nancieel “overleven”.

Voor mensen die in armoede leven 
betekent het: weinig fi nanciële 
 keuzes hebben en ook bij alle essen-
tiële uitgaven altijd moeten denken: 
“kan ik me dat wel veroorloven?”
Door werkloosheid, het verliezen 
van een partner, gehandicapt raken 
of de oude dag ingaan met alleen 
AOW, lopen mensen een groot 
 risico op het minimum te komen.
Zij zijn dan afh ankelijk van de over-
heid en overheidsorganen.

Veel mensen die hierin beland zijn, 
komen daar niet voor uit. Want in 
deze tijd, waar uiterlijkheden steeds 
belangrijker lijken te worden, heb je 
het als kind en ouder niet mak kelijk 
als je vanwege geldgebrek niet mee 
kan doen.

Ook wordt het moeilijk om een 
sociaal netwerk in stand te houden. 
Contacten en sociale bijeenkom-
sten kosten geld (lidmaatschap van 
een vereniging, cadeautjes bij een 
verjaardag etc.).

Misschien kent u mensen die in 
zo’n situatie zitten of zit u zelf in 
zo’n situatie?
Wij, van het PCI in Wervershoof, 
willen u hierbij graag helpen.
U mag altijd contact opnemen met 
onderstaande personen.

Ook kunt u ons helpen met een 
gift.

Zodat wij de mensen, die in zo’n 
situatie terecht zijn gekomen, even 
kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bij-
drage overmaken op ons rekening-
nummer 

36.89.50.654 
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling 
(PCI) te Wervershoof.

Voorzitter: mevr. A.C.M. Wildoer 
tel.nr. 0228-583731
Penningmeester: mevr. A. Deen  
Raiff eisenlaan 5 
Wervershoof 
tel.nr. 0228-582406

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Namens bestuur van PCI 
te Wervershoof
Secretaris mevr. M. Ruijter 
tel.nr. 0228-583969

Wat heet arm?
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Op 14 maart 2012 is onverwacht 
in het ziekenhuis in Hoorn overle-
den Nicolaas Johannes (Co) Boos, 
op de leeft ijd van 80 jaar. Aan het 
eind van de dag was het een avond 
die moeilijke uren heeft  gegeven. 
Onverwacht was er een ernstige 
terugval in gezondheid thuis. De 
bezorgdheid op dat moment was 
groot, met gelukkig spoedige hulp. 
Een opname in het ziekenhuis volg-
de, met sprankeltjes hoop op een 
goed bericht in de stille momenten 
van die avond. De stilte werd een 
defi nitieve stilte. Als gezin samen 
was er verwerking en troost naar 
elkaar toe, het was in de late uren 
van die avond. Het was een onwer-
kelijk einde van een gewone dag in 
de week.
In de vervolgdagen was er volheid 
van herinnering, daarin een waar-
devolle terugblik naar een beminde 
levensweg: als geliefde echtgenoot, 
een zorgzame vader, een trotse 
opa en overgrootvader, een goede 
broer, zwager en oom, goede buur 
en bekende in onze gemeenschap 
hier. Volheid van herinnering aan 
een werkzaam leven, een gevari-
eerde invulling van arbeid en bezig 
zijn. Herinnering aan gezinsleven, 
familieleven, gemeenschapsleven, 
verenigingsleven en levensavond. 
Daarmee verbonden genoeg ver-
halen, anekdotes, herkenbare type-
ringen en dankbaarheid. Een eigen 
verhaal kwam in de afscheids-
vieringen van die dagen naar voren 
vanuit het gezin. In alle levendig-
heid een gevarieerde invulling van 
leven, vrije tijd, hobbies, klussen-
werk, contacten in de gemeenschap 
hier. Met alle zin was er zijn plaats 
op het Herenkoor van de parochie 
over vele jaren. Het was met alle 

zin en het gaf Co steeds weer vol-
doening. Trouw was hij op de repe-
titieavonden, trouw aanwezig in de 
vieringen, op het koor. Het inleve-
ren aan levenskracht zette op een 
gegeven moment een rem op zijn 
trouwe aanwezigheid. De koortrap 
met 38 treden werd een belemme-
ring. Het is om met veel dank aan 
terug te denken. In Avondwake en 
Uitvaartliturgie was het een extra 
motivatie om als koor met velen 
samen te zijn en in zang dankbaar 
te getuigen. In gesproken woord 
werd dat bevestigd. Na de Uitvaart-
liturgie was op 20 maart de crema-
tie in het crematorium in Schagen. 
Hij moge rusten in vrede.

Wat één week een diepe verande-
ring kan geven en heeft  gegeven 
in een mensenleven en in allen die 
daaromheen staan met liefde en 
verbondenheid, dat was de erva-
ring in het onverwachte heengaan 
van Peter Haakman, op zijn leef-
tijd van 46 jaar. Zo lazen we de 
woorden op de familiecirculaire: ‘Je 
voelt je niet lekker, je reageert niet 
meer. En binnen een week moeten 
we afscheid van je nemen. Waar heb 
jij dit aan verdiend???’.
24 maart 1965 was zijn geboorte-
dag, 19 maart 2012 was de dag 
van zijn heengaan, in alle stilte, in 
het ziekenhuis in Hoorn. Geliefde 
echtgenoot van Marga, zorgzame 
vader van Mark, Sylvia en Rick, 
zoon en schoonzoon van zijn goede 
ouders en schoonouders, beminde 
broer en zwager. Peter stond stevig 
geworteld in de gemeenschap hier, 
met een bescheiden opstelling in 
het leven en een positieve instelling 
naar anderen toe. Hij was er met 
zijn betrokkenheid bij de bloembol-
lencultuur. Hij was een bescheiden 
mens, dus niet gauw een sta in de 
weg, met sympathie omgeven.
In het jaar 1986 was er een eerste 
kennismaking met Marga. Het zou 
uitgroeien tot een gelukkige relatie 
en een mooie invulling van hun 
leven samen. De dag van 11 januari 
1991 werd gekozen als trouwdag, 
een prachtige feestdag. In 1995 was 

er het begin van een eigen bloem-
bollenbedrijf met vader en broer. 
Het was hard werken. Dat was niet 
erg want het was een eigen bedrijf, 
het ging allemaal goed. Drie kinde-
ren werden er geboren, een geluk-
kig gezin. Er kwam jammer genoeg 
verandering in het bedrijf, tegenslag 
en mindere jaren. Het betekende in 
2007 de beëindiging van het bedrijf. 
Gelukkig was in Andijk heel snel 
daarna de overstap mogelijk naar 
hetzelfde soort werk (bij fa. Jong). 
Er viel een last van zijn schouders.
Er was meer tijd nu voor het gezin, 
dat was heel aangenaam. Een dagje 
uit, een weekje vakantie, het was 
nu mogelijk. Het bedrijf kon wor-
den verkocht. Het huis werd een 
stukje groter gemaakt. Het ging 
goed in deze nieuwe fase van werk 
en de invulling van vrije tijd. Peter 
kon daar een goede verdeling in 
maken. Hij kon dingen goed uit-
zoeken en voorbereiden. Zo kwam 
hij altijd goed beslagen ten ijs 
tevoorschijn. Hij overdacht de din-
gen graag  grondig voordat hij een 
beslissing nam. Peter was 18 jaar 
toen zijn  zusje Ilona overleed, in 
het jaar 1983. Het was toen onver-
wacht en in korte tijd. Het was van 
grote betekenis, een slag, een hele 
verwerking voor hem en het hele 
gezin. Even moeilijk waren deze 
dagen, binnen een week, opnieuw 
van grote betekenis en een hele ver-
werking voor gezin en familie. Het 
was overrompelend. Het meeleven 
was er van vele kanten, het was een 
troost, het deed heel veel. Zo was 
ook de ervaring in de Avondwake 
en in de Uitvaartliturgie, met zang 
en gesproken woord, als troost en 
kracht ervaren. Op maandag 26 
maart was de begrafenis op het 
kerkhof, een laatste groet, nog een 
enkel woord, een sterke verbonden-
heid samen.

FAMILIEBERICHTEN
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INLEVERDATUM KOPIJ VOOR DE VOLGENDE UITGAVE: WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012.

UW CONTACTPERSOON:

Waar vind je Gods Geest? Hij is overal waar 
leven is. Alles wat groeit en bloeit in de 
natuur, de beweging van sterren en planeten, 
eb en vloed, de golven van de zee, 
het stromen van het water. 
Het is alles Gods Geest. 

Het kind dat geboren wordt, 
de mensen die lopen en praten en zingen, 
je adem die in en uit gaat zonder dat je er 
iets voor hoeft te doen.

De Geest, het leven kun je niet pakken. 
Je merkt dat het er is. Je kunt ervan 
genieten, je kunt je verbazen, je kunt het 
onderzoeken, je kunt het niet zelf maken.

De geest is nog meer. 
Eigenlijk is de Geest iets heel eenvoudigs. 
Paulus schreef eens in een brief: je kunt de 
Geest herkennen aan: liefde, vreugde, vrede, 
geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en ingetogenheid.

Waar vind je de Geest?
VOOR DE KINDEREN


