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BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen 
en mededelingen aan pastor 
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.hulpverlening-
westfriesekerken.nl

BIJ DE VOORPLAAT

Jezus kruisiging en 
 opstanding

Maar op de eerste dag van 
de week gingen ze ’s morgens 
heel vroeg naar het graf, met 
de kruiden die ze hadden 
klaargemaakt. Ze vonden de 
steen weggerold van het graf 
en gingen naar binnen, maar 
vonden er het lichaam van 
de Heer Jezus niet. Ze wisten 
niet wat ze ervan moesten 
denken. Opeens stonden er 
twee mannen voor hen in 
stralend witte kleren. Daar 
schrokken ze van en ze sloegen 
hun ogen neer, maar zij zeiden: 
‘Waarom zoekt u de levende bij 
de doden? Hij is niet hier, Hij is 
tot leven gewekt. Vergeet niet 
wat Hij u destijds in Galilea 
heeft gezegd: De Mensenzoon 
moet overgeleverd worden 
in handen van zondaars, 
gekruisigd worden en op 
de derde dag weer opstaan.’ 
Toen herinnerden ze zich 
zijn woorden. Ze keerden 
van het graf terug naar huis 
en vertelden dat alles aan de 
elf en aan alle anderen. Het 
waren Maria van Magdala, 
Johanna en Maria van Jakobus 
en de overige vrouwen die bij 
hen waren. Ze vertelden het 
dus aan de apostelen, maar 
in hun ogen was het onzin 
wat de vrouwen zeiden, en ze 
geloofden hen niet. Toch holde 
Petrus naar het graf, en toen 
hij er een blik in wierp zag hij 
alleen de linnen doeken. Hij 
ging terug naar huis, verbaasd 
over wat er gebeurd was.

Joh. 20, 1 - 9 (C)

lrger-jesus-christ-ressurected-
310-1

Van de redactie
Deze week mochten we genieten van een eerste 
voorjaarsdag. De temperatuur liep op naar dertien 
graden. Het voorjaar is in aantocht. En net als je 
denkt: ‘zo, de winter hebben we gehad’, wordt op 
de tv en radio weer een vorstperiode gemeld. Maart 
roert duidelijk zijn staart. De werkgroepen van de 
communicanten en vormelingen (H. Vormsel was 
zaterdag 16 maart) zijn/waren volop met de voorbe-
reidingen bezig voor de grote dag. Zondag 21 april 
ontvangen de kinderen voor het eerst de H. Com-
munie. Auxilia-Brasili-ja is bezig met een moeder-
dagactie om geld in te zamelen voor projecten in 
de derde wereld. U kunt zich hiervoor opgeven. De 
organisatie van de 40MM laat van zich horen. Dit 
jaar een jubileumjaar, namelijk het 40-jarig bestaan. 
In de Inzet zijn twee sobere maaltijden geweest. 
Carine Kuin van het parochiebestuur heeft hierover 
mooi geschreven.
Riet is in gesprek geweest met de 90-jarige mevr. 
Elsdijk. Leuk om te lezen wat ze zoal meegemaakt 
heeft in haar leven.
Wij gaan op weg naar Pasen voorafgegaan door 
Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
Veel leesplezier!  
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23/24 maart: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:  
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.
Gezongen wordt uit de Paulusmis 
van Gruber. Dirigent: Jan van der 
Leek. Organist: Pieter Rynja. 
Zegening en uitdelen van palmtak-
jes. Intocht van Jezus in Jerusalem. 
 Palmzondag: begin van de Goede 
Week.

28 maart: Witte Donderdag

19.30 uur: Laatste Avondmaal. 
Witte Donderdagviering met 
Gemengd koor. 
Gezongen wordt de Maria-Mis van 
P. Smeels. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
 Organist: Jan van der Leek. 
 Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: stille aanbidding tot 
22.00 uur.

29 maart: Goede Vrijdag

15.00 uur: De kerk is open tot 15.45 
uur. 
Persoonlijke bezinning op dit uur 
van de dag rond het kruis. 
Men kan de kruisweg bidden langs 
de 14 kruiswegstaties. 
Een boekje wordt aangereikt met 
teksten. Er branden kaarsen, er is 
toepasselijke muziek.

19.30 uur: Herdenking van Christus’ 
lijden en kruisdood. 
Viering met Middenkoor. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

30 maart: Paaszaterdag

19.00 uur: Paaswake. 
Feestelijke Paaswakeviering. 
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht, 
wijwater, doopwater, de Paaskaars. 
Hernieuwing van ons geloof. 
Viering met Herenkoor. 
Gezongen wordt uit de Mis Hoc est 
corpus meum van Perosi. 
Dirigent: Theo Meester. 
Organist: Jan van der Leek. 
 Voorganger: Pastor C. v.d. Spek 
(uit Hoogkarspel).
N.B. Let u op de aanvangstijd!

31 maart: Eerste Paasdag

10.30 uur: Feestelijke Paas- 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Gezongen wordt de Missa brevis van 
Mozart. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Voorganger: Pastor  J. Suidgeest. 
Na de viering: Halleluja van Händel. 
Op deze Paaszondag is er voor de 
kinderen een Kindernevendienst. 
Van harte welkom aan de kinderen!
N.B. Na afloop van de Paaswake en 
van de viering op Paaszondag is er 
een deurcollecte voor de Vastenactie 

2013, voor een project in Honduras. 
Van harte aanbevolen. Heel veel 
dank.

1 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering 
met Paasliederen, met AOW-Jonge-
renkoor. Ook in deze viering mag 
het licht van Pasen volop schijnen. 
Voorganger: Pastor  J. Suidgeest.

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

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

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

De Goede Week en Pasen 
Wilt u letten op de verschillende aanvangstijden!
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Vieringen 
in Huize 
St. Jozef
Vrijdag 22 maart om 
18.30 uur: 
Palmzondagviering met 
liederen. Begin van de Goede 
Week. Zegening en uitdelen 
van palmtakjes. Voorganger 
is Pastor  J. Suidgeest.

Vrijdag 29 maart om 
15.00 uur: 
Goede Vrijdag-viering
Herdenking van Christus’ 
lijden en kruisdood. 
Lijdensverhaal volgens 
de evangelist Marcus, 
afgewisseld met liederen. 
Ondersteuning door Dames 
van het koor. 
Pastor  J. Suidgeest.

Zondag 31 maart  
’s morgens om 9.15 uur: 
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met 
Paasliederen. De nieuwe 
Paaskaars wordt aangestoken, 
het Paasevangelie wordt 
gelezen. Feest van Jezus’ 
verrijzenis. Getuigenis van 
ons Paasgeloof.
Voorganger is 
Pastor  J. Suidgeest.

6/7 april: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Herenkoor én Herenkoor  
St. Cuneraparochie van Nibbixwoud. 
Voorganger: Pastor  J. Suidgeest.

13/14 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
koor ‘Vriendenkring’ uit Andijk.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie-
ring met Fanfarecorps St. Caecilia en 
 liederen. Pastor  J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Dameskoor. Groep Wervershoof. 

20/21 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Herenkoor. Pastor C. Koning. 
zondag 10.00 uur: 
Eerste Communieviering 
met Kinder/Jeugdkoor. 
Pastor  J. Suidgeest.
Er is dit jaar één Eerste Communie-
viering.

27/28 april:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:  Eucharistieviering 
met AOW-Jongerenkoor. 
Pastor  J. Suidgeest;
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Wervershoof.

4/5 mei:

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

9 mei: Hemelvaartsdag

woensdag 19.00 uur: 
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
donderdag 10.00 uur: 
 Eucharistieviering met Dameskoor. 
 Pastor  J. Suidgeest.
Er is voor de kinderen vandaag een 
 Kindernevendienst. Van harte welkom.

11/12 mei:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Herenkoor uit Onderdijk.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met Herenkoor. Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
 Middenkoor. Groep Wervershoof.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

De tijd na Pasen, 
op weg naar Pinksteren
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Geen 
 schaduw 
zonder 
licht
Er is geen schaduw zonder licht,
geen mens zonder gezicht.

Er is geen leven zonder dood,
geen wereld zonder nood.

Er is geen einde zonder begin,
geen leven zonder zin.

Er is geen ouderdom zonder 
jeugd,
geen verdriet zonder vreugd.

Er is geen antwoord zonder 
vraag,
geen morgen zonder vandaag.

Er is geen strijd zonder reden,
geen geloof zonder gebeden.

Er is geen liefde zonder haat,
geen goed zonder kwaad.

Er is geen aarde zonder mensen,
laten wij elkaar daarom,
het allerbeste wensen.

Bron: Gerarduskalender,
Bron: A.K.K.

Vraag aan kinderen wat zij het grootste 
feest vinden van de drie grote jaarfees-
ten, dan zullen zij spontaan zeggen: eerst 
Kerstmis, dan Pasen, dan Pinksteren. Het 
is een keuze die wordt ingegeven door 
de beleving van het kerstfeest. Daarbij 
speelt zeker mee: de tijd van de winter, de 
donkere uren, de kou, de natuur erg dor. 
Wat is het kerstfeest dan welkom, elk jaar 
opnieuw in kerk en gezin.

De evangelisten besteden overigens een 
klein deel van hun evangelieverhaal aan 
Jezus’ kinderjaren. Van de vier alleen 
Matteüs en Lukas, en dan nog heel 
 summier, in twee hoofdstukken. Alle 
 verdere hoofdstukken, bij alle vier, gaan 
over Jezus’ openbare leven: zijn woorden 
en daden, zijn rondgang door het land 
van Palestina, zijn wonderen en idealen, 
zijn geweldige aantrekkingskracht op 
mensen, de betekenis van zijn leven.
Na zijn vele ontmoetingen onderweg en 
wat Hij daarin op gang heeft gebracht, 
volgen zijn laatste levensdagen in Jeruza-
lem: het laatste Avondmaal, de kruisweg, 
de kruisiging op de berg Calvarië, de 
graflegging, zijn opstanding uit de dood, 
zijn verrijzenis, de nabijheid aan zijn leer-
lingen en hoe het verder met hen ging na 
Pasen én Pinksteren!
Dat alles maakt Pasen tot een bijzonder 
feest, tot het belangrijkste feest: in het 
voorjaar, de lente, de tijd van het nieuwe 
leven, bestemd voor het hele jaar.

Goede Week en Pasen worden in één 
adem genoemd. Zij horen bij elkaar. Het 
is een week met bekende namen en ver-
trouwde dagen: Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag, Paaszaterdag, Pasen!

Palmzondag brengt ons Jerusalem 
 binnen, de stad van Jezus’ laatste levens-
dagen. 

In de viering van Witte Donderdag zet het 
openingslied de toon. We zingen beken-
de, vertrouwde woorden: ‘Gedenken wij 
dankbaar de daden des Heren: zijn leven, 
zijn dood en verrijzenis’. De navolgende 
zinnen van dit eerste couplet zeggen iets 
over ons zelf, wat ons te wachten staat, of 
beter, wat ons te doen staat. ‘En dat wij 
oprecht tot Jezus ons bekeren, die onze 
God en leidsman ten leven is’. Ook de 
vervolgwoorden hebben bijzondere bete-
kenis: ‘Hoe hadden wij onze bestemming 
vernomen, was Jezus de weg niet ten 
einde gegaan’. En ‘Hoe hadden wij ooit 
voor elkaar kunnen leven, had Hij ons 
de liefde niet voorgeleefd’. De afsluitende 
regel als een gebed, een wens: ‘Van harte 
maak tot wederdienst ons bereid’. Een 
waar levensprogram komt tot ons in de 
woorden van dit lied én in de dagen van 
de Goede Week.

Pasen is te groot voor één dag. Er is een 
tweede Paasdag, en vooral is er verbon-
denheid met de voorafgaande dagen van 
de Goede Week, bijzondere dagen in een 
bijzondere week. 
In het licht van de verrezen Heer mogen 
wij zelf tot leven, tot nieuw leven komen.
U allen van harte toegewenst een Zalig 
Pasen, lentegevoel, levenskracht. En zeker 
ook dat we elkaar onze aanwezigheid 
mogen toewensen in de liturgie van deze 
dagen. Van harte bent u welkom, ver-
spreid over de verschillende vieringen.

Pastor J. Suidgeest 

Goede Week en Pasen
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Uit de vergadering van januari en 
van februari 2013

Catechese en 
Liturgie

We kijken terug naar de Kerstvierin-
gen en de vieringen rond de Jaarwis-
seling. Het is met voldoening en met 
dankbaarheid voor alle inzet van 
koren, voorgangers, lezers, kosters, 
versiergroepen, tuinmannen, kerk-
schoonmaakgroepen, misdienaars, 
tekstgroepen, verzorgers van druk-
werk, enz. De kerststal was extra ver-
siering in die dagen, een mooi geheel. 
Met het feest van Driekoningen heb-
ben we die bijzondere tijd afgesloten. 
Het is ook de tijd geweest van de jaar-
vergadering van enkele koren, resp. 
AOW-Jongerenkoor en Dameskoor. 
Bespreking van wel en wee, met jaar-
overzicht, bijzonderheden en eventu-
ele wensen, met aandacht verzorgd. 
De plaatselijke Raad van Kerken had 
een samenkomst in het kader van de 
Gebedsweek voor de Eenheid van 
Christenen, met viering en contact-
avond.
In deze periode van het jaar berei-
den Vormelingen en Eerste Com-
municanten zich voor op de bijzon-
dere vieringen van Vormsel en Eerste 
Communie. Op zaterdag 2 maart is 
de Voorstellingsdienst voor de Eer-
ste Communicanten. Op zaterdag 16 
maart is de Vormselviering. Door haar 
onverwachte overlijden (in december 
2012) zullen we Nel Bus (Enkhui-

zen) missen. Zij vulde de laatste jaren 
een mooi middag programma in ‘de 
Inzet’ voor de  Eerste Communican-
ten, gericht naar een project in arm 
 Gambia (Afrika). De Stichting June 
zal hiermee doorgaan, door haar 
man. Voor de kinderen altijd een 
mooie middag.
We bespreken het idee om aan het 
begin van het seizoen (oktober) in de 
kerk een openingsviering te houden. 
Dit kan rond een gekozen thema, 
een jaarthema of een thema vanuit 
een van de taakvelden. Het kan met 
 enkele koren samen, na afloop met het 
gebruik van een kop koffie. In klein 
comité werken we dit idee uit. De 
parochies Andijk en Onderdijk doen 
dit al jaren, als start van het nieuwe 
seizoen na de zomervakantie.

Kerk en Samenleving

De opbrengst van de Adventsactie 
was 1295 euro, met dank daarvoor. 
De Vastenactie is bestemd voor een 
project in het Midden-Amerikaanse 
Honduras. Het gaat om opvang van 
een grote groep immigranten, op weg 
naar betere tijden, een nieuwe toe-
komst. De beide scholen hebben een 
aparte actie, gericht naar watervoor-
ziening voor een groot aantal wees-
kinderen in Kenia. Erwin Dol en Inge 
Doodeman zetten zich daarvoor in. 
Het waterproject heet: wata wangu. 
In de Veertigdagentijd houden we op 
27 en 28 februari een ‘sobere maaltijd’ 
in ‘de Inzet’. Dit is voor het vierde 
jaar. Onderdeel van deze avond is een 
presentatie met lichtbeelden van het 
project ‘wata wangu’ in Kenia. Ook 
de Wereldwinkel zal aanwezig zijn 
als een passend onderdeel in de Vas-
tentijd. De soberheid van de maaltijd, 
met korte toelichting daarop, mag 
ons bezinning geven.

Gemeenschapsopbouw 

Op 5 februari is de jaarlijkse Wijk-
contactavond. Onderdeel van de 
avond is een presentatie door Saskia 
Tieken, verloskundige en oprichter 
van de Stichting ‘Help verloskundi-
gen in Kenia’. De presentatie is met 
foto’s en film op een scherm. Er gaat 
een afvaardiging naar de afscheids-
receptie van Jaap en Carla Roozend-
aal. In de vorige uitgave van ‘Nu en 
Straks’ stond een interview met hen 
vanwege afscheid hier en vertrek naar 
Nieuwe Niedorp.

Financiën en 
Onderhoud

De eerste bank in de kerk is verwij-
derd, met op deze manier extra ruim-
te. Het geheel is netjes afgewerkt. Bij 
‘de Inzet’ zijn twee nieuwe lampen 
geplaatst, met ’s avonds en ’s nachts 
helder licht op het pad. De goten van 
de pastorie zijn slecht. Ze zijn aan 
vervanging toe. Er wordt om een 
offerte gevraagd. Er zijn een aantal 
kleine klussen, die worden aangepakt 
door de pas opgerichte klussenclub of 
onderhoudsploeg.
De nota van de verzekeringen voor 
kerk en pastorie is binnengekomen, 
met aangepaste bedragen. De offerte 
voor renovatie van het eerste kerk-
hof (achter de kerk) is binnengeko-

Nieuws van het parochiebestuur
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men. We nemen de bedragen door. 
Een deel van de werkzaamheden kan 
door de tuinmannen gedaan worden. 
In overleg wordt bekeken wat moge-
lijk is, bijv. snoeiwerk, opruimwerk. 
Het grote werk wordt uiteraard uit-
besteed. De tarieven van het kerkhof 
worden aangepast. Ingangsdatum: 
1 april 2013. In de vergadering van 
februari blikken we terug naar een 
goed verlopen Actie Kerkbalans 2013, 
in januari gehouden.

Regio-nieuws

Vanuit het Bisdom komt regelm atig 
nieuws naar de parochies betref-
fende aanpak en afstemming van de 
Haarlemse kerk op de uitdagingen 
van deze tijd. In november van het 
afgelopen jaar is een vervolgnota ver-
schenen: voor concrete uitwerking en 
verdere stappen.
Over en weer is er heel wat overleg 
nodig als het gaat om samenwerking, 

het fuseren van parochies, kerkslui-
tingen, financiële zorgen, terugloop 
in kerkbezoek, een verminderd aan-
bod in pastores, schaalvergroting. Er 
zijn geregeld samenkomsten om op 
de hoogte te blijven van de ontwik-
kelingen en elkaar daarover te infor-
meren.

Dat was het voor deze keer.

Aan de vooravond van een speciaal 
jubileum - het 40-jarig bestaan - 
stapt de organisatie van de sponsor-
tocht 40MM in één klap het digitale 
tijdperk in. Dit jaar kunnen wande-
laars zich via de website inschrijven. 
Ook is er een speciale route voor 
jonge gezinnen.

Het idee achter de wandeltocht was 
39 jaar geleden simpel: iedere wande-
laar liet zich sponsoren per kilometer, 
zodat er geld kon worden ingezameld 
voor de missie. Het feit dat het succes 
van deze loop stevig werd gekopieerd 
zegt genoeg.
Vorig jaar werd op 19 mei door 1454 
mensen gelopen.
Daarnaast heeft de 40MM ook ‘zusjes’ 
gekregen in andere landen waaronder 
het WereldWijdWandelen.

Daar wandelden 13.488 mensen mee 
met hetzelfde doel voor ogen.

Het resultaat is dat de organisatie een 
bedrag van € 108.040,− euro heeft 
uitgekeerd aan 186 projecten in arme 
landen. Omdat er dit jaar meer aan-
vragen waren, is het bedrag vastge-
steld op € 550,− per project.
Het gaat vooral om kleinschalige pro-
jecten variërend van hulpmiddelen 
voor een psychiatrische instelling in 
Roemenië tot een opleiding voor ver-
loskundige in Kenia. Veel bijdragen 
gaan naar projecten voor weeskinde-
ren, de bouw van schooltjes of rehabi-
litatiecentra in alle werelddelen .

Met vele vrijwilligers wordt alweer 
hard gewerkt aan de voorberei-
dingen.

Deze keer op 11 mei is de 40ste editie 
en als nieuw onderdeel hebben we een 
speciale route voor jongen gezinnen 
met onderweg spelletjes. Meerdere 
routes worden uitgezet om voor alle 
categorieën wandelaars er een leuke 
dag van de maken. Het motto is na al 
die jaren onveranderd gebleven, mee-
doen is belangrijker dan helemaal 
uitlopen.
Het jubileum wordt op zondag 5 mei 
extra kleur gegeven door een fees-
telijke viering in de Lucaskerk in 
 Venhuizen met het Jambokoor.
Tot zaterdag 11 mei.

Inschrijfformulieren zijn vanaf heden 
verkrijgbaar bij:
Anneke Breg, 
Talud 28 tel.: 582598
J. Neefjes, Dorpsstraat 202

40 MM is klaar voor jubileum

Al meer dan 40 jaar hebben we hier 
in Wervershoof een bloeiende en 
boeiende vereniging met een warm 
hart en een luisterend oor voor haar 
medemens en dorpsgenoten.

Wij bezoeken mensen die langdu-
rig ziek zijn of mensen die door hun 
gezondheid of leeftijd niet zo gemak-
kelijk meer onder de mensen komen. 
Middels een maandelijks bezoek of 
een paar keer per jaar met een Zonne-

bloemuitje mee te gaan proberen wij 
om deze mensen te ondersteunen.
Natuurlijk kunnen wij niet achter 
 deuren en ramen kijken om te ont-
dekken of er iemand woont die het fijn 
vindt om ook af en toe een bezoekje 
te krijgen van iemand van de Zonne-
bloemvereniging, of die dolgraag eens 
met een uitje mee wil om de dagelijk-
se sleur te doorbreken.
Daarom een stukje in dit blad, om het 
weer even  onder uw aandacht te bren-

gen.  Bent u iemand…kent u iemand 
voor wie wij iets zouden kunnen bete-
kenen, laat het ons dan weten.
En als u denkt: die Zonnebloemver-
eniging, dat is nou net iets voor mij, 
daar zou ik graag wat van mijn vrije 
tijd aan willen besteden. U bent van 
harte welkom, voor zowel bezoeken 
afleggen als bestuursfunctie.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Ank 0228-582519 of naar 
Marian  0228-753410.

De Zonnebloem
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Lieve vrienden, 

Net terug van mijn sabbatical in Boston, keren de dingen 
snel terug naar de normale routine. Er is veel te doen en 
veel in te halen. In termen van werken voor gerechtig-
heid en vrede zijn er twee leuke projecten die ik met u wil 
delen. Begin april bezoek ik een project voor gehandicapte 
 atleten in Rio de Janeiro. Met de World Cup en de Olym-
pische spelen die gaan komen, moeten wij ons er nog meer 
van bewust worden dat mensen met een handicap voor 
de volle 100% deel uit maken van onze maatschappij. Dit 
betekent niet alleen rolstoel toegankelijkheid in openbare 
gebouwen, maar ook erkenning van de sportieve talenten 
van personen met een handicap. Brasilia/Auxilia sponsort 
- via uw steun - een project voor 60 atleten met een han-
dicap.  De gevraagde sportkleding en apparatuur zal hen 
helpen op hun weg. Na mijn bezoek ziet u foto’s op onze 
website. U kunt nu al de nodige info vinden op onze site.

Ten tweede, de Carnegie Stichting in Den Haag heeft mij 
gevraagd om in het Vredespaleis een conferentie te orga-
niseren over geloof in rechtvaardigheid. Dit zal gebeuren 
op 11 september 2013 in de Academic Hall. Vertegenwoor-

digers van vijf wereldgodsdiensten zullen een zogenaam-
de “ronde tafel discussie” gaan houden over het concept 
van verzoening tussen slachtoffers en daders. Voormalig 
minister van Justitie, Mr. Hirsch Ballin zal hierbij de voor-
zittershamer hanteren.

Pastoor Sjaak de Boer

In de vorige rondzendbrief heb ik u het een en ander ver-
teld over de 3 waterputten die door Stichting June in Gam-
bia zullen worden geslagen. Het enige wat daarvan op dit 
moment bekend is, is dat de mooie naamborden in Gam-
bia in het kantoor van de Stichting June staan. Het heeft 
allemaal vertraging opgelopen omdat de stuwende kracht 
achter deze stichting, Nel Bus, heel plotseling is overle-
den. Een enorme klap, niet alleen voor de Stichting, maar 
natuurlijk ook voor haar gezin, haar familie en allen die 
haar dierbaar zijn. We wensen hen heel veel sterkte.

Afgelopen week hebben wij de Stichting Watu Wangu een 
bedrag van € 500,− doen toekomen. 
Inge, Erwin en Maria proberen gelden in te zamelen voor 
hun project in Kenia. Ze willen heel graag een tractor met 
tankwagen aanschaffen om op die manier hun school te 
voorzien van schoon drinkwater. Een heel mooi initiatief 
dat wij graag willen ondersteunen.
Onze volgende grote actie zal een FoodFair zijn ergens 
in oktober of november. Wij houden u hiervan op de 
 hoogte.

We wensen u alle goeds. 
Kees Ooijevaar, secretaris

 
Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: 
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl

Maart 2013

Het duurt nog eventjes maar voor u het weet is het zover: 
zondag 12 mei is het Moederdag.
Heeft u nog geen idee wat u uw moeder of vrouw moet 
geven?
Auxilia-Brasili-ja biedt u de oplossing! 
Voor slechts € 25,− kunt u een heerlijk moederdagont-
bijt  laten bezorgen op een door u aangegeven adres in 
 Wervershoof. 
Het ontbijt wordt op Moederdag bezorgd tussen 9.00 en 
10.00 uur.

Wat zit er in dit pakket?
- compleet ontbijt voor moeder inclusief dienblad en 

bestek
- een rode roos 
- een cadeaubon voor een behandeling in Christa’s 

 Beautyshop

Uiteraard wordt dit schitterend verpakt geleverd.

Auxilia-Brasili-ja ondersteunt projecten in de derde 
wereld. Voor meer info: www.auxilia-brasili-ja.nl  

Wilt u één of meerdere ontbijtjes reserveren? Stuur voor 
11 mei een e-mail naar: chooijevaar@quicknet.nl of bel 
naar 0228-582203 (Kees Ooijevaar).

Vermeld hierbij:
- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De naam en adres van moeder en eventueel een per-

soonlijke boodschap. Deze wordt vermeld op het kaartje 
dat bij het ontbijt gegeven wordt.

Bij aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Er zijn maar een beperkt aantal ontbijtjes beschikbaar. 
Reageer dus snel, want op=op!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Auxilia-Brasili-ja!

ontbijtactie 
van Auxilia-Brasili-ja!
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Twee avonden met sobere, maar bijzonder maaltijden 
hebben inmiddels plaatsgevonden. Er zijn, verdeeld 
over twee avonden, meer dan 50 vrijwilligers uit diverse 
werkgroepen, ‘te gast’  geweest in de Inzet. Er werd een 
mooi gedicht voorgelezen over de hulpverleners in Hon-
duras, die teruggestuurde migranten liefdevol opvangen 
en weer op weg helpen: dit jaar het vastenactieproject.
 
Geserveerd werd heerlijke linzensoep, (recept zie onder) 
dat werd gegeten met brood, geen beleg, wel (room)boter 
en breekbrood om samen te delen.
Erwin Dol en Inge Doodeman waren uitgenodigd om te 
komen vertellen over hun verbondenheid met Kenia en de 
Stichting Watu Wangu. Voor het bouwen van een kinder-
tehuis met borehole (waterput), hadden zij al eerder acties 
op touw gezet om geld in te zamelen Dit kindertehuis is in 
2011 geopend.
Opnieuw hebben zij het initiatief genomen om geld in te 
zamelen, deze keer voor een tractor zodat het water van de 
borehole bij het kindertehuis getransporteerd kan worden 
naar daar waar het nodig is (het dorp, de school, het te 
bewerken land). Een prachtig verhaal (de 2e avond verteld 
door beide moeders) met mooie, maar ook schrijnende 
beelden van grote droogte. Water: daar bittere noodzaak 
om te overleven, voor ons zo gewoon; een glas helder water 
zo uit de kraan op de tafel. 
De tips gekregen ter verdere overweging voor sober leven/ 
leven in solidariteit én dit mooie te realiseren doel, lieten 
de gasten gelukkig niet koud en er werd gul gegeven. Totaal 
werd  maar liefst ruim € 400,− opgehaald en een donatie 
van € 500,− geschonken door Auxilia-Brasili-ja. Ook de 
Wereldwinkel was vertegenwoordigd en dus konden we 
naar huis met o.a. (h)eerlijke koffie, chocola of wijn. Een 
goede avond voor alle aanwezigen. 

Namens Carine Kuin, 
Parochiebestuur.

Sobere maaltijden Rode Linzensoep voor 6 personen

Uit ‘Bijbels culinair’van Hans Wilmink: Esau’s favorite 
gerecht

Ingrediënten:
- 250 gram rode linzen
- 2 theelepels komijnzaad
- 1 theelepel korianderzaad
- laurierblad
- halve citroen
-  1 ui
- 1 winterwortel
- 2 eetlepels olijfolie
- 2 teentjes knoflook
- 2 bouillonblokjes of een liter zelfgetrokken runder-

bouillon.

Was de linzen met ruim water in een fijnmazig vergiet. 
Maal de komijn en het korianderzaad fijn in een vijzel. 
Snuif de geuren even op. Snij de ui en de winterwortel 
in kleine stukjes. Verhit de olijfolie in een flinke soep-
pan en smoor de ui op een laag vuurtje glazig. Hak 
ondertussen de knoflook fijn. Voeg - wanneer de uien 
glazig worden – de knoflook, gesneden wortel, komijn 
en koriander toe. Laat dit mengsel even bakken.
Voeg dan – voor hele dikke soep – een liter runder-
bouillon (een liter water en twee bouillonblokjes, al 
gebruikte Jacob die zeker niet) toe. Voeg ook het lau-
rierblad en de halve citroen toe. Voeg de linzen toe 
en breng de soep al roerend aan de kook en laat deze 
een klein halfuurtje zachtjes koken. Roer regelmatig 
door de pan om aanbranden te voorkomen, want de 
soep wordt lekker dik! Verdun de soep eventueel door 
er bouillon of water aan toe te voegen. Breng de soep 
op smaak met vers gemalen zwarte peper en eventueel 
wat zeezout. Verwijder het laurierblad en de citroen. 
Extra: garneer de soep met gesneden koriander of 
peterselie.
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Dit is het doel waar de families Dol 
en Doodeman zich samen met Stich-
ting Watu Wang, voor inzetten.
Erwin Dol en Inge Doodeman keer-
den in 2011, samen met hun ouders 
en de broers van Erwin, terug naar 
het plaatsje Tulia in Oost Kenia 
waar zij enkele jaren eerder had-
den geholpen een kindertehuis te 
 bouwen. Dit inmiddels geopende 
‘Watu Wangu Children’s Centre’, is 
nu het thuis van zo’n 20 weeskin-
deren uit de omgeving van Tulia. 
Geweldig om te zien dat het doel van 
toen is behaald!

Maar toen bezochten wij de Utoo 
 Primary School...
De kinderen van Watu Wangu Child-
ren’s Centre gaan allemaal naar deze 
school. De sanitaire voorzieningen 
en de hygiëne op deze school is heel 
slecht. De school beschikt niet over 
een eigen watervoorziening. Daarom 
zijn alle kinderen verplicht elke dag 
een kleine jerrycan water van huis 
mee te nemen. Dit water is van een 
abominabele kwaliteit. Het komt uit 
de rivier, is vuil en wemelt van de 
ziekmakende bacteriën en parasie-
ten. Als gevolg daarvan zijn kinderen 
vaak ziek (tyfus, cholera) en worden 

geteisterd door parasieten (amoeben, 
ringwormen).

Wij konden onze ogen hier niet voor 
sluiten! Hier was hulp héél hard 
nodig!
Terug in Nederland i.s.m. Stichting 
Watu Wangu een plan bedacht: een 
tractor met watertankwagen.
Het kindertehuis beschikt over een 
eigen borehole met ruime voorraad 
water van uitstekende kwaliteit. Deze 
kan de Utoo Primary School voorzien 
van voldoende water om aan haar 
behoefte te voldoen.
Met de tractor met watertankwagen 
kan elke week water naar de school 
worden vervoerd. 
Tevens kan, door de tractor te verhu-
ren aan de lokale bevolking, bijvoor-
beeld voor landbewerking of het ver-
voeren van zware lasten, voldoende 
inkomsten worden gegenereerd om 
de tractor en toebehoren te kunnen 
onderhouden. Een eventuele meerop-
brengst komt ten goede aan het kin-
dertehuis.
Wij zijn heel blij dat de plaatselijke 
Vastenactie van  Wervershoof ons 
project heeft gekozen voor zowel de 
sobere maaltijd als de spaardoosjes 
op de basisscholen. 

Tijdens de sobere maaltijden op 27 
en 28 februari hebben wij veel steun 
mogen ontvangen van de aanwezigen. 
Na onze beide presentatie in De Inzet, 
mochten wij in totaal bijna € 1.000,− 
bijschrijven op de rekening van het 
project (6117.14.426 t.n.v. Stichting 
Watu Wangu o.v.v. “Watervoorzie-
ning school Utoo Kenia”). Dit bedrag 
is inclusief een prachtige donatie van 
Auxilia-Brasili-ja van maar liefst 
€ 500,−, welke door dhr. Kees Ooije-
vaar aan Erwin werd overhandigd!
Wij willen u allemaal heel hartelijk 
bedanken voor uw steun tijdens de 
sobere maaltijden.

Wilt u meer weten over Stichting Watu 
Wangu of dit project: www.watuw-
angu.nl (verwijzing naar dit project: 
linksonder op de homepagina).

(Voor het bestellen van een heerlijke, 
zelfgebakken appeltaart waarvan de 
volledige opbrengst (€ 17,50) naar 
het project gaat, kunt u bellen met 
Maria Dol-Kolenberg: 0228-583266 
of 06-50591076. 

* Familie Doodeman 
* Familie Dol 
* Stichting Watu Wangu 

‘Tractor met watertankwagen t.b.v. 
water voor basisschool Utoo Kenia’
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De Vastenaktie brengt ons dit jaar in Midden Amerika. 
In Honduras om precies te zijn. Het confronteert ons 
met het harde bestaan van honderdduizenden migran-
ten ‘zonder papieren’, maar ook met het hoopgevende 
werk van Zuster Valdete en haar medezusters van de 
Congregatie van de zusters Scalabrinianas.

Zusters Scalabrinianas

Tijdens de Vastenaktie 2013 maakt u kennis met zuster 
Valdete en haar zusters Scalabrinianas. De congregatie 
heeft centra langs de hele route die de migranten volgen, 
dus in Honduras, Guatemala, Mexico en de VS. De pries-
ters en zusters ontfermen zich over migranten die onder-
weg stranden of door de VS worden teruggestuurd. Samen 
met tientallen vrijwilligers en twee medezusters is zuster 
Valdete in Honduras een bron van hoop voor de duizen-
den teruggestuurde migranten. Zelf spreekt ze van ‘gede-
porteerden’. Want wie in de hoofdstad Tegucigalpa uit het 
vliegtuig stapt, is letterlijk beroofd van alles. Beroofd van 
geld en bezittingen, maar bovenal van menselijke waar-
digheid. Zuster Valdete maakt vrijwel dagelijks hartver-
scheurende situaties mee, ze hoort dramatische verhalen 
en ontmoet gebroken mensen.

De Zusters Scalabrinianas hebben samen met Vastenaktie 
grote plannen:
Ze gaan 16.000 migranten helpen. Deze worden opgevan-
gen op de luchthaven en weer op weg geholpen. Ze krijgen 
onder andere tijdelijk onderdak, medische hulp, transport, 
eten en psychologische ondersteuning;
◆ Kwetsbare migranten krijgen een beroepsopleiding; 
◆ Kansarme kinderen met leerproblemen krijgen onder-

steuning, zodat ze hun school kunnen afmaken;
◆ Jongeren krijgen computer- en informaticalessen;
◆ 1000 kinderen en vrouwen worden geholpen via sociale 

integratie- en begeleidingsprogramma’s.
◆ Aandacht geven aan een uiterst kwetsbare, vaak onzicht-

bare groep. Dat sterkt, ontroert en bemoedigt, weten we 
van zr. Valdete.

Laten we onze medemensen in Honduras steunen in hun 
strijd om een beter bestaan. Samen kunnen we veel doen 
en veel bereiken door de allerarmsten te helpen. Laat uw 
hart spreken en doe mee aan deze Vastenaktie 2013. Dank 
u wel voor uw mooie gebaar.

Delen om te groeien...
voor Honduras

Wij als parochianen van Werenfriedus hopen dat deze 
actie zal slagen door uw gaven over te maken op dit giro-
nummer.
Ook kunt u uw gift in de offerblokken achter in de kerk 
doen.
Na de Paasvieringen staan we achter in de kerk met de 
schaal. 
We rekenen op uw gulheid, voor de mensen in Honduras.

Namens de werkgroep Kerk en Samenleving,

Karin v.d. Gulik
en Hilda Neefjes
 

Vastenproject Honduras:
Hoop geven aan migranten
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De koren zijn inmiddels bezig met de 
voorbereiding op Pasen. De bekende 
Missa Brevis van Mozart, het Hal-
leluja van Händel en een paaslied: 
“Christus, onze Heer verrees”. Na alle 
(extra) drukte van de Kerst/Nieuw-
jaarperiode is het goed om weer in 
wat rustiger vaarwater te zijn. De 

vieringen in de veertigdagentijd zijn 
versoberd, wat voor de koorzang met 
name opvalt  door het ontbreken van 
het Gloria/Eer aan God. Bovendien 
zingt het Herenkoor slechts één vie-
ring in deze periode, behalve de vie-
ringen op Palmzondag en Paaszater-
dag: de Paaswakeviering. In praktisch 
zin komt dat goed uit voor de koorle-
den die in de afgelopen jaren lid zijn 
geworden. Tijdens de repetities is dan 
weer wat meer tijd beschikbaar voor 

bovengenoemde mis en liederen.                                                                                                                 
Direct na Pasen zingt het Herenkoor 
op zondag 7 april samen met het 
Herenkoor van Nibbixwoud. Dat is 
inmiddels een traditie, zij het nog een 
jonge traditie, maar toch: de laatste 
jaren is er een contact in samenzang 
ontstaan wat beide koren kennelijk 
goed bevalt. Gezongen gaat worden 
de Missa Sancti Mathildis van Cuy-
pers  en een aantal koorliederen uit 
het repertoire van beide koren.  

Koor

Het Orgel
Voor de komende zomerperiode zijn 
de drie orgelconcerten inmiddels 
ingevuld. Op zondag 9 juni speelt Jan 
van der Leek, op zondag 14 juli het 
duo Christine Kamp / Gerrie Meijers:  
4-handig/voetig en op 15 september 
toont Pieter Rynja niet alleen zijn 
kwaliteiten als organist maar ook, en 
misschien wel vooral, als componist. 
Pieter Rynja is een veelzijdig musicus. 
Hij bespeelt niet alleen het orgel, maar 

ook het clavecimbel. In die hoeda-
nigheid is hij de leider van baroken-
semble Ferro-Forte wat steeds vaker 
op diverse plaatsen in Nederland 
optreedt. Ook componeren doet hij 
inmiddels al vele jaren voor uiteen-
lopende bezettingen. Ook voor orgel 
heeft hij werk geschreven. Denk bij-
voorbeeld alleen al aan de Elegie die 
in 2007 is opgenomen op de CD van 
ons orgel. Op diezelfde CD staat een 
werk van hem voor orgel en trombo-
ne. Op 15 september zal hij een eigen 
keuze maken en aan ons laten horen.

Op dinsdag 5 februari hebben we 
onze jaarlijkse wijkcontactavond 
gehouden. 
Na iedereen welkom te hebben gehe-
ten, heb ik ons nieuwe bestuurslid 
voorgesteld:
Irene Duijn-Warnaar. Irene is in de 
plaats gekomen van Karin Gitzels.

Deze avond kwam Saskia Tieken uit 
Onderdijk een presentatie geven. Sas-
kia is sinds 2006 verloskundige in het 
BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. In 
2005 heeft Saskia twee maanden stage 
gelopen in Kenia. Sindsdien gaat ze 
om het jaar terug naar Kenia.

Saskia heeft samen met Ineke de 
Koning (kinderverpleegkundige) een 
stichting opgericht:

Help Verloskundigen in Kenia.

Doel van de stichting is het opleiden 
van verloskundigen om hier mede de 

sterfte van moeder en kind in Kenia 
terug te brengen. Op dit moment 
sterft maar liefst 1 op de 100 vrouwen. 
Ter vergelijking; in Nederland is dit  
1 op 30.000.

Ineke en Saskia begeleiden men-
sen met hun opleiding, financieel en 
praktisch. Hiernaast zorgen ze ook 
voor materiële zaken zoals  medische 
instrumenten, lakens, dekens en 
diverse soorten medicatie zoals anti-
biotica en pijnstillers. Uiteraard is 
hiervoor geld nodig, wat afkomstig is 
van diverse donaties.
Het gedoneerde geld komt recht-
streeks bij de Keniaanse opleidingen 
terecht. De kosten voor hun vlucht 
naar Kenia wordt zelf bekostigd en ze 
slapen op het terrein van het zieken-
huis.

Het was een interessante presentatie 
maar ook wel confronterend als je het 
vergelijkt met Nederland.

Na Saskia te hebben bedankt, ontving 
ze een bos bloemen en een bijdrage 
voor de stichting.
Na nog even wat napraten gingen we 
allemaal weer op huis aan.

De volgende dag ontvingen wij een 
mailtje van een blije Saskia. Ze vond 
het fijn dat ze dit had mogen doen 
en vertelde dat ze € 178,− aan dona-
ties heeft ontvangen. Namens Saskia: 
“Allen bedankt”.

Bent u geïnteresseerd in een uitge-
breid verslag, dan kunt u dit vinden 
op www.verloskundigenkenia.nl 

U kunt een donatie storten op:

giro nr. is 4971272 
t.n.v. Stichting Help Verloskundigen 
in Kenia.

Annelies Neefjes-Schouten

Wijkcontactavond
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Na maanden van voorbereiding zijn 
we van start gaan met de commu-
nicantjes. De kinderen hebben een 
speurtocht door de kerk gevolgd met 
hun hele klas, met uitleg van Pastor 
Suidgeest over wat er daar allemaal te 
zien is. 

Woensdag 27 februari hebben de 
communicantjes in de Inzet iets 
geknutseld, waarmee ze  zich zater-
dag 2 maart hebben voorgesteld. Het 
thema van dit jaar is: Een kring van 
sterren.
De kinderen hebben een ster geknut-
seld en ze hebben aan iedereen verteld 
waarin zij zich een ster voelen. 
Tijdens de Voorstellingsdienst heb-
ben de communicantjes hun project-
map gekregen, daarin gaan we samen 
met hen de komende weken werken. 
In deze map staan allerlei verhaaltjes, 
opdrachtjes en gebedjes, waarmee de 
kinderen voorbereid worden op hun 

eerste Heilige Communie. Voor de 
ouders is het belangrijk dat ze in de 
map, de brief van het Gezamenlijk 
Gastouderproject goed lezen en het 
projectoverzicht goed in de gaten hou-
den. Want sommige onderdelen doen 
de kinderen met hun ouders thuis en 
sommige onderdelen doen we samen 
in de Inzet tijdens een kerkdienst, wat 
precies staat allemaal in het projecto-
verzicht.Tegen het einde van de kerk-
dienst komen de kinderen dan weer 
terug in de kerk en een paar kinderen 
mogen dan iets vertellen over wat ze 
in de Inzet hebben gedaan en lezen 
een kort gebedje voor. U kunt dit vol-
gen op zaterdagavond 9 maart, zon-
dagochtend 17 maart en zaterdag 23 
maart en 6 april. Ook gaan de kinde-
ren op zaterdag 13 april aan tafel met 
pastor Suidgeest.
Verder komt op woensdagmiddag 
13 maart Stichting June de kinderen 
vertellen over de kinderen in Gambia. 
Wilt u hier ook iets meer over weten? 
Kijkt u dan eens op www.june-gam-
bia.nl. Voor de kinderen in Gambia 
kunnen de communicantjes ook iets 
doen, want zij krijgen waarschijnlijk 
allerlei cadeautjes en geld voor hun 
Communiefeest, het zou toch mooi 

zijn als ze daarvan iets zouden kun-
nen delen met kinderen die bijna niets 
hebben. Daarom krijgen ze tijdens 
het project ook een spaardoosje. Wie 
weet willen ze daar iets in doen voor 
Stichting June. Dan zorgen zij er weer 
voor dat er scholen worden gebouwd 
en waterputten worden gemaakt in 
Gambia. Alvast hartelijk bedankt. 
De kinderen brengen 19 maart ook 
met hun klas een bezoek aan de molen 
van Wervershoof.
 
En wanneer we het hele project af 
hebben is het tijd voor hun Eerste 
Heilige Communie op zondagoch-
tend 21 april. Dit jaar is er één  viering 
en deze begint om 10.00 uur. Het 
kinderkoor Weerenlied zingt en we 
hopen dat er heel veel mensen komen 
kijken en luisteren naar dit feestelijke 
gebeuren. 
Voor nu wensen wij alle communi-
cantjes en hun ouders heel veel plezier 
met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep  Eerste Communieviering
Namens de werkgroep: 
Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

16 maart 2013 was het zover
Na weken van voorbereiding aan de 
hand van het nieuwe Vormproject 
en de inzet en het enthousiasme van 
vele mensen, waaronder met name 
natuurlijk de kinderen, ontvingen 29 
kinderen het Heilig Vormsel. Voor-
ganger was wederom Hennie Post 
samen met Pastor Suidgeest en de 
muzikale begeleiding was weer als 
vanouds piekfijn geregeld door ons 
AOW jongerenkoor; het was een 
 viering waar we met voldoening op 
kunnen terugkijken. 
Kinderen en ouders allemaal van har-
te gefeliciteerd, en 6 april volgt dan 
nog de ‘afsluiting’ van het project met 
de Bavodag in Haarlem; alvast veel 
plezier toegewenst!

Werkgroep Vormen 

Werkgroep Vormen

Amber Bakker

Noortje 

      van Berkum

Niels Botman

Linde Brugman

Samantha Buis

Thomas Buis

Manoe 

      van Diepen

Witse Grooteman

Dian Kaagman

Julius Kloosterhof

Melissa Kok

Donna Koomen

Lars Koomen

Thomas Koomen

Britt Kraakman

Robbert Kuin

Janneke Lakeman

Milou van Lier

Bart Ruiter

Joost Ruiter

Dion Schut

Naomi Schutte

Timo Schouten

Rianne Smit

Lieke Swart

Sven van de Velde

Janine de Vries

Esmee Weel

Anne Zawadka

Zij mochten op 16 maart 2013 het Heilig Vormsel ontvangen
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Mevrouw Elsdijk is geboren in 1923 
in Amsterdam
Haar vader was timmerman en heeft 
daarna doorgeleerd tot aannemer. In 
1918 was er iets met geldontwaarding 
en kon hij zijn personeel niet uitbe-
talen. Hij nam zijn gereedschapskist 
weer op zijn schouder en ging terug 
naar zijn oude baas.

Ouders

Met mijn vader had ik een geweldige 
omgang. Goede gesprekken gehad 
en later ook met mijn moeder. Mijn 
vader heeft veel gedaan op gelovig 
terrein. Zijn manier van optreden was 
stil, heel bescheiden. Als we weleens 
vervelend waren - we waren met vier 
meiden - en mijn moeder kreeg ons 
niet stil, dan deed mijn vader zijn pijp 
uit zijn mond, zijn bril af, de krant weg 

en zei hij wat hij te zeggen had zonder 
zijn stem te verheffen en dan waren 
wij stil. Daarna ging de pijp weer in 
zijn mond, zijn bril weer op en ging 
hij rustig verder met krant lezen. Het 
was een prettige vader, ook zorgzaam. 
Mijn moeder ook. 
Ik weet nog goed, dat we een keer met 
zijn drieën thuis waren en ik vanuit de 
keuken weer de kamer in kwam. Mijn 
moeder zat toen bij mijn vader op 
schoot. Dat had ik nog nooit gezien.
Ik heb er eigenlijk nog steeds spijt van 
dat ik ze toen stoorde. Die intimiteit 
zag je nooit.

Opleiding

Mijn opleiding deed ik aan de Mode-
vakschool. Mijn zus die niet sterk was 
kon in die tijd geen werk vinden en 
was thuis bij mijn vader en moeder. 

Helaas is zij veel te jong gestorven. Na 
haar overlijden moest ik thuis blijven 
van school. Gelukkig heb ik later de 
school toch af mogen maken. Daarna 
heb ik nog twee andere opleidingen 
gevolgd. 

Oorlog

Mijn moeder had goed gezorgd voor 
alles. We hadden een behoorlijke 
voorraad. Er was een schotje in een 
keukenkastje en daar zat alles in. Op 
een gegeven moment hoorde ik gerit-
sel vanuit het plafond naar dat kastje. 
De volgende ochtend, toen mijn vader 
daarin keek, sprong een grote rat uit 
het kastje. Met behulp van een val 
hebben ze hem weten te vangen.
Tijdens de oorlog hadden we genoeg 
levensmiddelen in huis. 
We zijn wel op pad geweest om graan 
te halen. Met sigaren en thee konden 
we dit ruilen. We zijn ook naar de 
Kwakel geweest. Daar werden alleen 
wortels verkocht. Verder was ook fruit 
op een andere plaats te verkrijgen.
Mijn vader hoefde niet mee met de 
Gestapo. Daar zijn we weleens bang 
voor geweest, want hij kon zijn mond 
niet houden. Mijn oudste zus en ik 
zijn drie maanden van de oorlog naar 
Blokker geweest. Zo heeft mijn zus 
haar man leren kennen. 

Werk

Ik was 23 jaar dat ik een baan kreeg. 
Ik ben altijd in de confectie blijven 
werken.
Toen mijn zusters getrouwd waren 
heb ik veel zitten naaien voor hun kin-
deren. Ik ben bewust alleen gebleven, 
had ook geen behoefte om te trouwen. 
Later heb ik voor mijn vader en moe-
der gezorgd zodat ze een goede oude 
dag hadden. Dat was mijn principe 
en dat is goed gelukt. Mijn vader is 
in 1952 gestorven en mijn moeder in 
1960. Tijdens het verzorgen van mijn 
vader en moeder kon ik evengoed 
blijven werken. Ik was 37 toen mijn 
moeder overleed 

In gesprek met 
mevrouw Truus Elsdijk
Soms zie ik het blad ‘Contact’ van Sint Jozef, daar zag ik een stukje tekst dat 
door een van de bewoners was geschreven. Omdat ik zelf wel eens een stukje 
in Nu en Straks zet, dacht ik: kom laat ik eens bij deze collega kijken, wie 
is de dame achter deze stukjes. Vandaar een gesprek met mevrouw Truus 
Elsdijk. 

dan deed mijn vader zijn pijp uit zijn mond, zijn bril af, de krant weg
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Vrijwilliger

Doordat ik alleen was werd er dikwijls 
een beroep op mij gedaan door aller-
lei liefdadigheidsorganisaties zoals 
de Zonnebloem. Collecteren na mijn 
werk, in de winter met sneeuw en ijs. 
In mijn vrije tijd hielp ik de pastoor in 
de huishouding. Toen ik voor de eer-
ste keer kwam had hij meteen al een 
enorme afwas voor mij staan. Pastoor 
vroeg op een gegeven moment wat of 
ik wilde verdienen, maar ik hoefde 
niets. Met Pasen kreeg ik een groot 
paasei en met vakantie 100 gulden. 
Dat nam ik dan wel aan. Ik heb dat 
met plezier gedaan.

Blokker

Op een gegeven moment ging het niet 
zo goed met mij. Ik moest Amster-
dam uit, naar een andere omgeving. 
Omdat mijn oudste zus in Blokker 
woonde ben ik daar ook terecht geko-
men. Vandaar uit kon ik evengoed 
met de trein naar Amsterdam om 
te werken. In Blokker heb ik 29 jaar 
gewoond. 
Helaas werd ik op oudere leeftijd 
overspannen en kwam ongeveer een 
half jaar in het GGZ terecht. Daarna 
moest ik naar een verzorgingshuis. 
Ik heb een gestoord zenuwgestel, dat 
mondt zich uit in mijn mond en keel. 
Het is net af en toe of ik stik. Ik heb 
zelf het idee dat ik toentertijd een 
lichte attaque heb gehad. Ik kon niet 
terecht in Blokker in het verzorgings-
huis, daar was ik te goed voor. Ik had 
graag in Blokker gebleven, daar had ik 
kennissen, zat ik op een koor. Ik was 
toen 84 jaar. Ik wou graag dat er toe-
zicht zou zijn en dat is in een aanleun-
woning minder. Ik had toen de keus 
uit het verzorgingshuis in Andijk of 
Wervershoof. Het werd Sint Jozef.

Westfriese taal

Toen ik voor de eerste keer vanuit 
Amsterdam in Blokker was, kregen 
de mensen waar ik logeerde, visite. Ik 
hoorde ze praten en dacht wat voor taal 
spreken ze nu? Dat was dus Westfries. 
Ik vind het geen mooie taal, maar het 
platte Amsterdams ook niet.
Als de mensen hier Westfries praten 
met elkaar kan ik het niet goed ver-
staan. We hebben hier weleens een 
Westfriese quiz-avond gehad, daar 

kwamen woorden in voor waarvan 
zelfs de Westfriezen niet wisten wat 
of het betekende. Dat waren woorden 
die niet meer werden gebruikt.

Orgelmuziek

Schitterend, ik ga er altijd naar toe 
(orgelconcerten in de kerk). Ik denk 
dan weleens: dat het kerkgebouw niet 
instort tijdens het spelen op het orgel. 
Ik heb een neef, die ook musicus 
was, die begeleidde een koor. Met 
Pasen werd dan Halleluja van Händel 
gespeeld en tijdens de Kerstviering 
het Transeamus. Dat was een fantas-
tisch koor in de Jordaan. Wij gingen 
meestal naar het Bagijnhof omdat 
mijn vader daar collectant was. Maar 
met Pasen en Kerst gingen we naar 
dat fantastische koor in de Jordaan. 
Met de Stille Omgang was er proces-
sie en dan liep mijn vader met het 
baldakijn. Dan had hij ook een mooie 
billentikker aan en witte handschoe-
nen. Ik weet niet of dat Mirakelfeest 
er nog is, dat duurde ongeveer een 
week. Een keer hebben we het gehad 
toen de priester met een kwast wijwa-
ter zwaaide, dat de kwast van de stang 
af vloog zo op mijn moeders hoofd. 

Paaswake

In Blokker werd ik lid van de Neo-
Cathechumene gemeenschap. Daar 
wordt ieder jaar  een Paaswake gehou-
den. Die begint ’s nachts om 12.00 uur 
en duurt tot 6.00 uur ’s ochtends. De 
mensen nemen allerlei lekkernijen 
mee zodat we daarna kunnen eten. 
Dat we niet misselijk worden, snap 
ik niet. Alles word door elkaar gege-
ten. Van zure bommen tot chocolade. 
Dat vind ik ontzettend leuk. Onge-
veer 8.00 uur zijn we dan thuis. Als ik 
thuiskom steek ik eerst een sigaartje 
op, drink een borreltje en denk dan: 
ziezo, het is Pasen. Jammer genoeg is 
de club naar Alkmaar verhuisd, dat is 
wat ver voor mij.

Genieten

Dat doe ik nog wel op 90-jarige leef-
tijd. Ik heb nichten en neven. De kin-
deren van mijn zus heb ik gelukkig op 
zien groeien. Jammer is wel dat ze zo 
ver weg wonen, daarom komen ze niet 
vaak op bezoek. Maar we bellen wel 
met elkaar. Een nicht woont in Win-
terswijk, weer een ander in Roozend-
aal. (Trots laat ze een foto zien, die ze 

Toen ik voor de eerste keer kwam had hij meteen al een enorme afwas voor mij staan
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net per post heeft gekregen, met een 
prachtig jong bruidspaar en de kleine 
tante Truus er stralend tussenin.)
Ik verveel me niet. Ik lees graag, puz-
zelen of patiencen. Een borreltje en 
sigaartje horen daar ook bij. 
Ik lees het liefst godsdienstige boeken. 
Ik ben geraakt door de godsdienst. 
Wanneer dat precies gebeurd is kan ik 
niet zeggen. Ik leef vanuit mijn geloof. 
Het is in mijn leven verweven. 
Ik schrijf ook wel eens een stukje voor 

het blad in het verzorgingshuis. Als 
ik het dan nalees denk ik: ‘heb ik dat 
geschreven? Ik heb de Geest gekregen.’
Ik vind het mooi als ik hier lekker 
alleen zit. Als mijn vader en moeder 
dit zouden horen zouden ze zeggen: 
‘Wat hebben wij nu voor een kind?’ 
Je moet klein blijven. Je bent een 
schakeltje in het leven van een grote 
ketting. Je moet zorg om of over iets 
hebben in je leven. Leven zonder zorg 
is niet normaal. De liefde van God 

vraagt erom dat ik iets doe voor de 
mensen om me heen.

De redactie dankt mevrouw Elsdijk 
hartelijk voor de gastvrijheid, gezellig-
heid  en het leuke interview. Wij wen-
sen haar nog een mooie tijd toe in Sint 
Jozef en in ieder geval een hele mooi 
Paaswake.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar.

Met de Stille Omgang was er processie en dan liep mijn vader met het baldakijn. Dan had hij ook een mooie billentikker aan en witte 
handschoenen.

Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje moeten 
omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen we nu weer beste-
den aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
Mede dankzij uw financiële hulp, is het PCI in staat om deze 
mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons rekeningnummer 
36.89.50.654, 
t.n.v  PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
namens het bestuur van de PCI
secretaris mevrouw L. Broersen
telefoon: 0228-581039 

Even geld opnemen…
niet voor iedereen vanzelfsprekend!
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Familieberichten

Op 24 januari 2013 is op de leeftijd 
van 64 jaar overleden Marian Doode-
man. Het was na een ernstige ziekte 
die uiteindelijk niet was af te wenden. 
Een stilte voorgoed kwam er over haar 
leven. Sterk, stoer, stevig, zo stond zij in 
het leven, met haar vriendin, maatje en 
levenspartner Riet, zoals zij er was bin-
nen familiekring en binnen een kring 
van goede vrienden en vriendinnen. 
Het was vele jaren in de Nieuwstraat 
en na verhuizing, kort geleden, op de 
S.Koopmanstraat. Het was, op weg naar 
mooie verdere jaren, jammer genoeg 
een te korte tijd, want toen kwam er 
de omslag naar zorg en kwetsbaarheid 
in gezondheid. Toen werd het: zwak, 
zorgelijk, ziek. De krachten verdwenen, 
er kwamen zorgelijke dagen. Nog weer 
sterker was de groei naar elkaar. In het 
zicht van de laatste dagen: veel herinne-
ringen en het zoeken naar overgave en 
berusting. ‘Verhuizen is alles pakken 
en dan gaan. Sterven is gaan en alles 
laten staan’, bijzondere woorden op de 
circulaire. In de Avondwake in de kerk 
waren er bijzondere herinneringen en 
dankwoorden. Zo was dat ook bij het 
laatste afscheid in het crematorium in 
Hoorn. Dat was op 30 januari.

Op 3 februari 2013 is overleden Piet 
Bakker. Hij bereikte de leeftijd van  
68 jaar.
Nog maar pas aan zijn levensavond 
begonnen kwam er na een ernstige 
ziekte een definitieve stilte over een 
bemind leven, als echtgenoot en vader, 
broer, zwager en oom.
Zijn werk in de bouw was zijn hobby. Zo 
konden we het verstaan. Dat betekent, 
dat Piet heel kundig was op zijn terrein 

en dat hij dit werk van harte, met veel 
plezier deed. Wat is er mooier dan dat 
goed te kúnnen: een huis bouwen, met 
voor ogen de wens van de toekomstige 
bewoners, met de bewerking van kleine 
of grotere variaties, van fundament 
tot een laatste afronding, van ontwer-
pen naar bouwen, naar afmaken. Als 
opzichter beoordelen, adviseren en 
verdelen. En heel dichtbij: vader Piet 
met raad en daad voor zijn kinderen 
in de weer, met eigen ervaring graag 
behulpzaam bij hún bouw of renova-
tie. Zo heeft hij als echtgenoot en vader 
letterlijk en figuurlijk de bouwstenen 
aangedragen voor een gelukkig (t)huis, 
voor zijn gezin. Herinneringen in die 
richting zijn uitgesproken als dank-
baarheid en herkenning. Het was op de 
dag van afscheid in het crematorium in 
Schagen, op 8 februari. 

Op 5 februari 2013 is op bijna 90-jarige 
leeftijd overleden Henderica Huisman-
Lammerts.
Het was in ‘Het Noorderlandhuis’ in 
Hoogkarspel. Daar heeft zij de laatste 
5 jaar de goede verzorging mogen ont-
vangen, die zij niet kon missen, vanuit 
Wervershoof daarheen verhuisd.
Het waren vooral de laatste weken dat 
het minder goed ging. Het was niet af te 
wenden. De dag van stilte is gekomen, 
daarmee verbonden verwerking in 
familiekring en de voorbereiding naar 
de verdere dagen van afscheid moeten 
nemen.
Er is herinnering aan een veel langere 
tijd in vroegere levensjaren.
Herkenbaar mogen de woorden zijn, op 
de circulaire gekozen: ‘Van het concert 
des levens krijgt niemand een program’. 
Zo is het. Er is alleen het leven zelf, dat 
zich ontvouwt en een eigen invulling 
gaat krijgen. Herkenbaar mag ook de 
keuze zijn van een gedachte, met als 
aanvangswoord: ‘Niet altijd gemakke-
lijk…..’ In de soberheid van het leven 
in de zo andere, vroegere jaren van de 
vorige eeuw, heeft menigeen de zorg 
van het leven gekend en gedragen in 
armoede en kleine mogelijkheden, in 
kleine beurs en lange dagen vol arbeid. 

Het waren woorden als herkenning. 
Tussen de regels door de aanwezigheid 
van sprankeltjes hoop en het zien van 
sterretjes licht in een donkere omge-
ving. Moge het deze zorgzame moeder 
en oma geschonken zijn en geschonken 
worden: licht, volop licht in het ene 
Vaderhuis, de kringloop van haar leven 
voltooid in blijvend, eeuwig leven. 
In Avondwake en Uitvaart waren we 
samen, met toepasselijke woorden, 
zang en gebed. De crematie was op  
8 februari, in Schagen. 

Op 6 februari 2013 was het overlijden 
en het afscheid van Cora Sijm-Dol, na 
een ernstige ziekte gestorven op de leef-
tijd van 52 jaar. Het was de voltooiing 
van een bemind leven: als geliefde echt-
genote en reisgezel, geliefde (schoon)
moeder voor de kinderen, beminde 
(schoon)dochter, zus, schoonzus en 
tante binnen familiekring en een lieve 
vriendin voor vele anderen. Ernstig 
is de ziekte geweest, op verschillen-
de manieren en tijden behandeld en 
bestreden in het ziekenhuis, met hoop 
op herstel en betere dagen. Uiteinde-
lijk bij een grens gekomen, een laatste 
grens. Indrukwekkend was er in een 
laatste levensfase verwerking, invul-
ling van het meest waardevolle en het 
bewaren van geliefde herinneringen. 
Zo mogen we de woorden bewaren, op 
de circulaire gekozen als dank en type-
ring: Beschouwend, Krachtig, Moedig, 
Gevoel voor humor, Altijd positief, Het 
leven met een glimlach omarmend.
De herdenking in de kerk op 11 febru-
ari was bijzonder: de gesproken woor-
den in ons opnemend, in herinnering, 
met dank en herkenning. Om de laatste 
regel op de circulaire te herhalen: Cora’s 
leven, haar persoon: met een glimlach, 
met bewondering, met dank omar-
mend. De crematie was op 12 februari, 
in besloten kring. Het was ook daar 
met bijzondere woorden, verwerking 
en stilte.

IN MEMORIAM
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Op 25 februari 2013 is onverwacht 
overleden Rudolf Ru Kaag. Het was op 
de leeftijd van 84 jaar. ‘Weinig nemen 
en veel geven, altijd hartelijk en warm. 
Als de mensheid zoals jou was, was de 
wereld niet zo arm’, een mooie type-
ring. Wat hem plezier en voldoening 
gaf, dat was het gezelschap van men-
sen. Ru hield van mensen, binnen de 
gezelligheid van een toernooi, een 
wedstrijd, de sjoelclub, met kaartvrien-
den of biljarten. Hij was een trouwe 
vrijwilliger in het vrijwilligerswerk, in 
deze en in verdere omgeving. Voor hem 
was het een aangename invulling van 
vrije tijd. Het gaf hem voldoening en 
waardering. Hij was een trouwe echt-
genoot voor zijn vrouw Bets, denkend 
aan de periode dat zij de zorg van het 
Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek 
nodig had. Hij was een trouwe bezoe-
ker, een toeverlaat. Na haar overlijden 
was het voor hem extra stil en moeilijk. 
Hij heeft de regelmaat van bezoek aan 
het Nicolaas Verpleeghuis daarna een 
tijd volgehouden. Het was voor hem 
bekend terrein. Hij was er welkom 
en kon temidden van de mensen veel 
betekenen met een aanbod van hulp 
of zomaar aanwezig. Het gaf hem zelf 
voldoening en  ontmoeting. Op maan-
dag 4 maart hebben we afscheid geno-

men in een  gezongen Uitvaartliturgie 
in onze kerk, met dankbare woorden. 
De crematie was daarna in het crema-
torium in Hoorn. 

Op 26 februari 2013 is in het ziekenhuis 
in Hoorn overleden Jo van der Lee-
Koomen. Zij bereikte de leeftijd van 
85 jaar. 
Met Jaap van der Lee getrouwd, op 
8 mei 1951, kwam er in hun leven een 
gezin met 4 kinderen. Hun eerste kind-
je werd te vroeg geboren en leefde maar 
enkele dagen. Plek van wonen werd 
de S. Koopmanstraat, met alle genoe-
gen. Er werd een goed en mooi bestaan 
opgebouwd. In latere jaren groeide 
hun interesse om reizen te maken, met 
belangstelling voor het eigene van elk 
land. In 1998 was er het onverwachte 
overlijden van echtgenoot Jaap, een 
zware slag en verwerking. Ze sloeg er 
zich dapper doorheen, zo goed moge-
lijk. Reizen maken bleef ze doen, met 
alle zin.
Thuis in eigen omgeving was ze actief: 
in het verenigingsleven, als bestuurslid, 
als collectant. Bewondering oogstte ze 

in het handwerken: borduren, haken, 
breien, kaarten maken. Ze legde een 
kaartje, ze las graag een boek. In het 
jaar 2006 verhuisde ze naar een seni-
orenwoning op de Watering, een ver-
standige keus. In dat jaar overleed 
schoondochter Cathy. Het betekende 
veel verdriet. In de kleinkinderen werd 
haar eigen gezin groter, maar haar 
familie werd kleiner door overlijden. 
Zelf hoopte ze op 20 februari van dit 
jaar haar 85e verjaardag te vieren met 
velen samen. Ze had er veel zin in, vol-
op bezig met de voorbereiding. Echter, 
ze kwam in het ziekenhuis terecht voor 
een behandeling. Onverwacht werd het 
een terugval naar mindere dagen, ern-
stig genoeg. Ze heeft haar verjaardag 
gehaald, met een voorzichtige invul-
ling. Ze was te verzwakt om voluit te 
vieren. Met nog enkele dagen te gaan 
kwam er een stilte voorgoed over haar 
leven. Het was ineens allemaal anders. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren we samen met dankbare woor-
den en veel herinneringen. De begrafe-
nis was op 2 maart, in het familiegraf 
bij haar man.

Koen Arnoldus Johannes,
zoon van Carlo en Moniek van 
Velzen-Neuvel (Nijverheidsweg 10).

Een hartelijk proficiat aan de ouders, 
blije kinderjaren, gezondheid en 
geluk. 

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
 

Koos en 
Afra Botman-van der Gragt.

Siem en Ineke Weel-Ruiter.

Met hartelijke gelukwensen 
aan beide bruidsparen, 
een momentopname 
met eigen herinneringen, 
 dankbaarheid en feest, 
op weg naar vele andere jaren.

Familieberichten

GEDOOPT
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Maak je eigen paaslied. Je 
hebt maar één woord nodig: 
Alleluja! Maar het mogen er 
natuurlijk ook meer zijn.
Vraag aan je vader 
of moeder of je voor 
één keer zes grote 
glazen uit de kast 
mag gebruiken. Zet  
ze netjes op een rijtje. 
Vul het eerste glas 
helemaal met water. 
Tik er voorzichtig met 
een lepeltje of houten 
hamertje tegenaan. 
De toon die je hoort 
noem je DO. Vul nu 
het tweede glas met 
iets minder water. 
Dit glas moet de RE 
gaan geven. Tik eerst 
nog eens tegen het 
eerste glas. Zing de 
toon na op DO en 
zing dan zelf de RE er 
achteraan. Luister nu 
of het tweede glas die 
toon geeft. Misschien 
moet er een beetje 
water bij of misschien 
moet er een beetje 
water uit. Hoe meer 
water, hoe lager de 
toon. Hoe minder 
water, hoe hoger de 
toon. 
Als je alle glazen op 
toon hebt dus op: 
DO-RE-MI-FA-SOL-LA, 
dan probeer je op die 
zes tonen een vrolijke 
melodie te maken op 

het woord ‘Alleluja’. Herhaal 
dat woord maar zo vaak als je 
wilt want het is Pasen. 
                                    

ALLELUJA!

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 1 mei 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
Geef klank aan Pasen! 


