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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

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. Zij raakten 
allen vol van heilige Geest 
en begonnen te spreken in 
vreemde talen, zoals de Geest 
hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem 
vrome Joden, afkomstig uit 
ieder volk onder de hemel. 
Toen dat geluid opkwam, liep 
de menigte te hoop en raakte 
in verwarring, omdat iedereen 
hen in zijn eigen taal hoorde 
spreken. Ze stonden versteld 
en vroegen zich verwonderd 
af: ‘Maar dat zijn toch allemaal 
Galileeërs die daar spreken! 
Hoe is het dan mogelijk dat 
ieder van ons de taal van zijn 
geboortestreek hoort? Parten 
en Meden en Elamieten, en 
bewoners van Mesopotamië, 
Judea en Kappadocië, Pontus 
en Asia, Frygië en Pamfylië, 
Egypte en het Libische 
gebied bij Cyrene, en hier 
woonachtige Romeinen, Joden 
en proselieten, Kretenzen en 
Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal spreken over de 
grote daden van God.’

Handelingen 2, 1-11

Van de redactie
Wat voel je je ineens een stuk beter als de zon schijnt 
en de temperatuur omhoog schiet. De bollenvelden 
zijn eindelijk in bloei gekomen en met de vakantie-
periode in het vooruitzicht hopen we er een mooie 
zomer van te maken.
Maar eerst vieren we het Pinksterfeest met prach-
tige gezangen van ons dames en herenkoor en met 
versterking van de gastzangers. Vergeet niet om iets 
extra’s mee te nemen voor de week van de missio-
narissen.
In de vakantie kunt u terecht bij de toeristendienst 
die vanaf 3  juni elke zondag om 10.30 uur wordt 
gehouden in het Dorpshuis van Onderdijk, Sport-
laan 10. Ook ons herenkoor kunt u daar vinden op 
14 juli. De kinderen mogen mee, want na de dienst is 
er koffie of thee voor volwassenen en voor de klein-
tjes limonade.
Bekende organisten bespelen ons prachtige orgel 
op 9 juni: Jan van der Leek, 14 juli: Gerrie Meijers 
en Christine Kamp en 22 september:  Pieter Rynja 
m.m.v. Harry en Rolf Hoogenberg.
Lees het mooie verhaal over de Eerste Communie 
van Daan en het verslag van zijn vader. 
“In Gesprek met”, deze keer met twee mensen van 
de lectorengroep. Deze werkgroep bestaat dit jaar al 
40 jaar en ze vieren dat op 15 juni met een mooie 
dienst.
Wij wensen u een mooie zomer en veel leesplezier.
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18-19 mei: 
EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 17 mei om 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met 
Pinksterliederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zaterdag 18 mei om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Middenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zondag 19 mei om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Gezongen wordt de Choral 
Messe van Bruckner. Als nieuw lied: 
Laudate Dominum. Als opening het 
Veni Creator en als afsluiting het 
Halleluja van Händel. 
In de viering: Pinksterliederen. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Maandag 20 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. 
Koor: ‘Vriendenkring’. 
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, ook in wijdere 
zin. 
Dit jaar staat de Pinksteractie in het 
teken van missiewerkers in Algerije, 
in Colombia en op de Filippijnen. In 
een breed gedragen Pinksteractie/
collecte zetten wij samen de 
missionaire traditie voort. Wij doen 
dat hier, de missionarissen en andere 
missiewerkers doen dat daar, met 
veel bezieling. De Pinksteractie van 
harte aanbevolen, heel veel dank 
daarvoor! 

25-26 mei: 
H.DRIE-EENHEID

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

1-2 juni: 
SACRAMENTSDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h 
koor. Groep Andijk.

zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Dameskoor. 

Pastor J. van Dril.

8-9 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

15-16 juni: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Pastor J. Suidgeest.
Uit dankbaarheid b.g.v. 40 jarig 
jubileum lectoren in de parochie. 
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met liederen. 
Groep Onderdijk.

22-23 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Kinder/
Jeugdkoor. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h 
koor. Pastor J. Suidgeest.

In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur.
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘De Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur, 
de eerste vrijdag van de maand, ’s morgens om 09.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid voor een kop koffie. 
In de maanden juli en augustus vervalt de viering op 
eerste vrijdag.
In de maanden juli en augustus is er in de kerk één 
 weekendviering.

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!  

Liturgisch rooster  
van 18 mei tot en met 15 september 2013
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FRANCISCUS, 
 
een dwaas, een heilige 
of een revolutionair?

Wilt u zaterdagavond 29 juni 
vrij houden voor een voorstel-
ling over Franciscus?
Onze nieuwe Paus heeft de 
naam Franciscus gekozen.
De jaarlijkse dierendag 
(4 oktober) is verbonden met 
de feestdag van de  
H. Franciscus.
Waarom heeft die monnik 
uit Assisi, die zo’n achthon-
derd jaar geleden leefde, nog 
zoveel invloed en betekenis? 
Was hij een dwaas, een heilige 
of een revolutionair?
Met behulp van levensgrote 
poppen brengt Peter Vermaat 
hem weer tot leven. 
In zijn one-man-theater-show 
blijft Peter Vermaat dichtbij 
de historische werkelijkheid.
Franciscus blijkt een dromer te 
zijn die veel hield van mensen 
en van de gehele schepping.
Hij heeft in een roerige tijd 
heel veel tot stand gebracht. 
De voorstelling in de Hiërony-
muskerk te Wognum begint 
29 juni om 20.00 uur.
In de pauze is er koffie en 
thee. De toegang is gratis. Om 
uit de kosten te komen is er 
na afloop een deurcollecte.
Franciscus, een aanrader!!
(N.B. Peter Vermaat is oud-
Wervershover!!)

29-30 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistievering 
met Herenkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Groep Wervershoof.

In de maanden juli en augustus: 
één weekendviering in de kerk.
Uitgangspunt: op zondag.
Eén uitzondering: in het derde 
weekend op zaterdagavond!
 
Zondag 7 juli:
vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met Herenkoor.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 

Groep Wervershoof. 

Zondag 14 juli: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met liederen. Pastor J. Suidgeest.

ZATERDAG 20 JULI:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 28 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Dameskoor.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met Heren 
v/h koor. Groep Wervershoof.

Zondag 4 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 

Pastor C. Koning.

Zondag 11 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.

ZATERDAG 17 AUGUSTUS: 

MARIA TENHEMELOPNEMING / 
KERMISWEEKEND

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

Zondag 25 augustus: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Herenkoor. Pastor J. van Dril.

Zondag 1 september: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Dameskoor uit Onderdijk.

zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 

Groep Wervershoof.

7-8 september:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Groep Wervershoof. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. Groep Wervershoof.

14-15 september: 

VREDESZONDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
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

Vervolg liturgisch rooster
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wereld van ónze dagen. Dat 
geldt voor de top, dat geldt 
voor de basis, plaatselijk en 
wereldwijd. Die grote bewe-
ging van geloof en hoop en 
liefde, van licht en donker, van 
verbondenheid samen, van 
zorg om elkaar, we hebben er 
allemaal mee te maken, we 
staan er midden in, het is ons 
eigen leven! De Geest van 
Pinksteren mag ons daarbij 
bezielen, met kracht, vrede en 
verbondenheid samen. Van 
harte u allen een Zalig Pink-
steren toegewenst en mooie 
Pinksterdagen! 

Pastor J. Suidgeest 

Pinksteren als een Hoogfeest gaan we 
 vieren in de tweede helft van de mei-
maand. De agenda hierboven opent 
ermee. Het is werkelijk een Hoogfeest, 
met dezelfde kwaliteit en feestelijkheid 
als Pasen. Maar als we zeggen of horen 
zeggen: de Geest van Pinksteren, dan rijst 
meer dan eens de vraag: wat moeten we 
ons bij die Geest voorstellen? 
Geest klinkt ijl, dun, onzichtbaar. Wat 
lezen we daarover in de Oude Geschrif-
ten als een bron waar we te raden kunnen 
gaan?

De Geest wordt dikwijls omschreven 
met zijn zevenvoudige gaven, bedoeld als 
een geschenk, een gave aan ons. Zeven 
maakt vol, zeven is een volmaakt getal. 
De Geest maakt vol, vervult ons. De pro-
feet Jesaja spreekt van deze zeven gaven: 
de geest van wijsheid, verstand, raad, 
sterkte,  kennis, godsvrucht en vreze des 
Heren (Jesaja 11, 1-3). Later zal de apostel 
Paulus in een van zijn brieven schrijven: 
eigenlijk is de Geest iets heel eenvoudigs. 
Je kunt de Geest herkennen, zo schrijft 
hij, aan liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zacht-
moedigheid, ingetogenheid (Galaten 5, 
22). Je kunt de Geest herkennen in men-
sen die zo zijn, die daarmee leven, die 
daaruit leven.  Zulke mensen zijn zelf een 
geschenk. Om in die richting te leven 
zegt hij: ‘Leg de oude mens af, trek de 
nieuwe mens aan’. Dat nieuwe vinden we 
terug in de woorden die hij noemt, woor-
den die voor  Paulus in relatie staan met 
Gods Geest.

Er zijn ook liederen waarin we met Pink-
steren enthousiast zingen om de komst 
van de Geest. Hij mag komen als een 
 wervelende en veroverende kracht in 
ons. Hij mag in ons komen als een nieuw 
begin. Hij mag ons aanzetten om licht 
en vrede te zijn en licht te brengen in 
de wereld van onze dagen. ‘Wat altijd is 
geweest, het waaien van de Geest, gebeurt 
aan ons vandaag. Dat vuur van het begin, 
wij ademen het in….’.

De werkzaamheid van de Geest wordt 
ook in beelden uitgedrukt, zevenvoudig.
De Geest als een hevige wind: hij laat het 
stof van de sleur opwaaien. Een zachte 
bries: hij kent slechts het eenvoudige en 
nietige. Een verre horizon: hij bevrijdt 

ons uit de benauwenis van alledag. Een 
vurig hart: hij kent geen onverschillig-
heid of vertwijfeling. Een helder licht: hij 
verdrijft de duisternis van het leven. Een 
aandachtig oor: hij luistert als geen ander. 
Een open oog: hij ziet alle problemen en 
kijkt naar het hart.

Met Pinksteren gaan we de paaskaars 
doven maar het licht van de verrezen 
Heer blijft branden in ons hart, in ons 
geloof, in ons gedrag en getuigenis als 
christenmensen. Dat licht mag zicht-
baar zijn als de Geest van Pinksteren in 
bovengenoemde woorden en beelden en 
in Pinksterliederen. 

In de afgelopen tijd heeft Rome in het 
middelpunt van veel aandacht gestaan 
vanwege het onverwachte terugtreden 
van paus Benedictus XVI om gezond-
heidsredenen, een weloverwogen beslis-
sing, vol betekenis. Al gauw was er 
opnieuw belangstelling en aandacht van-
wege de keuze van een nieuwe paus. 
Belangstelling, nieuwsgierigheid, ver-
wachting, beoordeling. Het Sint Pieters-
plein stroomde vol, met een verrassend 
nieuwe keuze, in de persoon van paus 
Franciscus. Zoals andere dagen is de rust 
weergekeerd. Er was iets aanwezig van 
een wereldwijde verbondenheid, verlan-
gen naar een nieuw verstaan, kerk in de 

Pinksteren
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Uit de vergadering van maart 2013
                         
Catechese en 
Liturgie

Vormelingen gaan binnenkort hun 
voorbereiding afsluiten met een aan-
sprekende Vormselviering, en wel op 
zaterdag 16 maart. Het gebruik van 
een nieuw Vormselproject dit jaar is 
goed bevallen. De Eerste Communi-
canten zijn op weg gegaan met hun 
voorbereiding, vanuit een Voorstel-
lingsdienst. Hun feestviering, de dag 
van de Eerste Communie, is na Pasen 
op zondag 21 april. Beide werkgroe-
pen hebben hun aandeel in goede 
begeleiding. Daar mogen we dank-
baar voor zijn. Het aantal Vormelin-
gen is dit jaar 29. Het aantal Eerste 
Communicanten 34. Ieder jaar mag 
er weer voldoening, vorming en iets 
goeds van uitgaan als we denken aan 
de tijd van voorbereiding en aan de 
afsluiting, in het Vormsel en in de 
Eerste Communieviering. Kleine 
goede bouwstenen in hun jonge leven. 
Zaterdag 15 juni viert de lectoren-
groep het 40 jarig jubileum. ’s Avonds 
met dankbaarheid in de zaterdag-
avondviering. Om met dank een 
moment bij stil te staan.
Op zondag 6 oktober, na de zomer-
vakantie, willen we een zogenaamde 
startzondag houden als opening van 
het nieuwe seizoen. We denken aan 
een themaviering, met een combina-
tie van Kinder/Jeugdkoor en AOW-
Jongerenkoor op die zondag in de 
viering.

Kerk en Samenleving

We kijken met voldoening terug op 
de ‘sobere maaltijden’, op twee avon-
den gehouden in de Veertigdagentijd 
in ‘de Inzet’. Er was daarin aandacht 
voor de Vastenactie, met informatie 
over een watertankwagen-project in 
Oost Kenia (Afrika), onder de naam 
‘Watu Wangu’. De kinderen van de 
basisscholen hebben zich hiervoor 
ingezet. Verder aandacht voor de 
Wereldwinkel en voor persoonlijke 
bezinning tijdens beide avonden. Het 
parochieproject van de Vastenactie 
was voor Honduras. De opbrengst 
voor dit doel, via de offerkisten in de 
kerk en via de deurcollecte na de Paas-
vieringen, is geworden: 1092 euro. De 
opbrengst van de spaardoosjes van de 
scholen voor ‘Watu Wangu’, na Pasen 
opgehaald, is geworden: 739 euro.
Op Tweede Paasdag is nog een col-
lecte gehouden, op verzoek van het 
bisdom, voor de nood in Syrië. De 
opbrengst was: 336 euro, overgemaakt 
naar Caritas-Syrië. Met dank voor 
alle goede gaven. De 40MM wordt 
gehouden op zaterdag na Hemelvaart, 
dit jaar voor de 40e keer, dus bijzon-
der. Er is materiaal binnengekomen 
voor de jaarlijkse Pinksteractie, elk 
jaar opnieuw een aansprekende actie 
voor de Missionarissen die met verlof 
komen.

Financiën en 
Onderhoud

Er is een subsidievoorschot ont-
vangen voor de toren en uit te voe-
ren onderhoud van de kerk. Alge-
mene opmerking: in het kader van 
 algemene bezuinigingen merken we 
dat er wordt gekort op de subsidie-
regelingen. Er is een lijstje van onder-

houdswerkzaamheden opgesteld. Het 
gaat daarbij om reparaties die een 
kleine onderhoudsploeg of ‘klussen-
club’ kan en wil aanpakken. Dank 
daarvoor. De klok van de toren lijkt 
van slag; wordt doorgegeven.

Tuin en 
Begraafplaats

Op het eerste kerkhof (achter de kerk) 
zijn enkele lege grafkelders verwij-
derd. Er is een overzicht van werk-
zaamheden in kaart gebracht. Een 
aantal algemene graven zullen bin-
nenkort worden geruimd. De aan-
pak van de restauratie betekent een 
verbetering van de huidige situatie, 
meer overzichtelijk. Voor bepaalde 
onderdelen zullen de tuinmannen 
hun hulp aanbieden. Verschillende 
bomen zijn intussen gekapt en afge-
voerd (wildgroei, dode takken, enz.). 
Een andere groenvoorziening komt 
ervoor in de plaats. De urnentuin op 
het eerste kerkhof raakt vol. Op een 
andere plaats, dichtbij, zoeken we 
naar uitbreiding. Bij werkzaamhe-
den is een grafsteen beschadigd. Met 
betreffende familie is contact opgeno-
men in verband met herstel.

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.

Nieuws van het parochiebestuur
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Dit jaar heb ik diverse mensen bena-
derd vanuit de parochie, om de Stille 
Omgang onder de aandacht te bren-
gen bij de werkgroepen, wat als resul-
taat had, leuke en positieve reacties, 
zoals: mijn vader liep vroeger ook de 
Stille Omgang en mijn broers ver-
trokken vanuit de Hoek met de fiets 
richting Amsterdam. Mijn oom gaat 
vanuit Nibbixwoud nog ieder jaar 
lopend naar Amsterdam en mijn 
 tante gaat altijd mee met de bus. Ik 
heb er zelf over nagedacht, maar mis-
schien volgend jaar!

We vertrokken dit jaar met 26 pel-
grims uit Wervershoof, waarvan elf 
voor de eerste keer meeliepen. We 
stapten in de bus bij het Winkelcen-
trum en na de diverse opstapplaatsen 
gingen we onderweg naar de St. Ste-
fanuskerk in Amsterdam-Noord, een 
kleine kerk met een warme uitstra-
ling. We waren daar vertegenwoor-
digd met 144 pelgrims uit West-Fries-
land en de groep van 64 pelgrims die 
lopend van Nibbixwoud naar Amster-
dam waren gegaan. De  heilige mis 
begon om 22.00 uur. Hoofd celebrant 
was hulpbisschop mgr. dr. J.  Hen-
driks van Haarlem-Amsterdam, met 
o.a. assistentie van pastor J. van Dril 
uit Medemblik.
Aan het begin van de mis vertelde 
monseigneur Hendriks dat hij net 
terug was uit Rome. Voor de eer-
ste keer maakte hij mee dat de witte 
rook opsteeg op het Sint Pietersplein 
en de nieuwe paus Franciscus zijn 
eerste zegen gaf; een bijzonder mooi 
moment.
De intentie, in het jaar van het geloof, 
is dan ook gewijzigd in: Samen met 

paus Franciscus geloven wij in Gods 
liefde en bidden wij voor elkaar. Daar 
gaan we voor.

Tijdens de preek sprak monseigneur 
Hendriks: 
‘Het is prachtig dat we hier ieder jaar 
met zoveel mensen samenkomen en 
vieren dat de Heer zelf met ons mee-
reist op onze aardse pelgrimstocht. 
Want daar gaat het om als we in stil-
te door deze stad trekken. Dit is een 
nacht om te bedenken en te ervaren: 
Je bent niet alleen! Er loopt Iemand 
naast je, er woont Iemand in je, er 
gaat Iemand altijd met je mee, die je 
liefheeft, je bemint en je bewaart. De 
Heer is bij ons, maar altijd op ver-
borgen wijze. Dan is het belangrijk 
dat we op zoek gaan, nieuwe inspira-
tie opdoen, proberen ons hart weer te 
openen voor Gods liefde, zoek Hem!: 
Een bedevaart, een retraite, een boek 
of een film, zodat we ook in deze nacht 
van de Stille Omgang kunnen worden 
geraakt door Gods aanwezigheid.’
Mooie gesproken woorden die ons 
inspireren om met geloof en vertrou-
wen er voor te gaan.
De dienst werd verzorgd met mooie 
gezangen door het dames- en heren-
koor uit Hoogwoud. De lezingen wer-
den gedaan door de heer Piet Klaver, 
voorzitter van de Stille Omgang. Voor 

de zegen werd nog een mooi gedicht 
voorgelezen over de Stille Omgang. 
Na afloop van de mis, gingen we in de 
bus richting het Spui, waar we aan de 
Stille Omgang konden beginnen. We 
hadden tijdens de tocht, die zonder 
regen gelopen werd, weinig opont-
houd. Het uitgaansgebied van de stad 
en de jongeren daar aanwezig met 
hun opmerkingen, het stoorde ons 
niet. Tijdens de Stille Omgang werd 
de stilte goed behouden en gaf ieder-
een op zijn eigen manier uiting van 
zijn geloof. Daardoor blijft deze stille 
tocht een uniek gebeuren.

Er liepen in de nacht van 16 op 17 
maart 2013 ongeveer 7000 mensen 
mee. Na afloop stond in de Lutherse 
kerk koffie/thee en broodjes klaar en 
konden we nog even napraten over 
de tocht, hoe een ieder dat ervaren 
had. We kregen een seintje voor ver-
trek en met iedereen weer in de bus 
aanwezig reden we Amsterdam uit. 
Ter afsluiting van de Stille Omgang 
baden we nog een tientje van de 
rozenkrans voor een veilige thuis-
komst. De mededeling van, wel thuis 
en tot volgend jaar, werd gedaan door 
Mevrouw Pronk. Voldaan ging een 
ieder zijn eigen weg richting huis. 

Margriet de Vries

Evaluatie de Stille Omgang 2013

Werkgroep Vormen
Zij mochten op 16 maart 2013 het Heilig Vormsel ontvangen
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 Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zo ver, zon-
dag 21 april 2013, jullie grote dag. 
Met gespannen gezichtjes kwamen 
jullie binnen in de Inzet, allemaal 
feestelijk gekleed. Samen met Pastor 
Suidgeest liepen jullie de prachtig 
versierde kerk in, met je eigen mooi 
versierde doopkaars in de hand. De 
kerk vol met ouders met trotse, soms 
ontroerende gezichten, broertjes en 
zusjes, familie, vrienden, de juffen en 
anderen belangstellenden: de dag kon 
beginnen.  Het thema van deze dag 
was: Als ik kon toveren…. 
In totaal hebben 34 kinderen 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 fijn 
dat jullie nu voortaan met ons mee 
mogen doen; we hopen dat jullie veel 
van het project hebben geleerd en dat 
we jullie nog vaak zullen zien.
Er was ook een afvaardiging van de 
Stichting June aanwezig, wij hopen 
natuurlijk dat jullie het spaardoosje 
inleveren, zodat zij dit goed kan beste-
den voor haar project in Gambia.

Groetjes van de Eerste Communie-
werkgroep
Sylvia Bakker, Sandra Verdon-
schot, Liesbeth Nugter, Dorien Delis, 
Moniek van Velzen, Janneke Neefjes, 
Marit Zwan, Marie-Louise Zawadka, 
 Monique Bosman en Karin Kaagman

P.S. In de volgende Nu en Straks kunt 
u weer lezen, wanneer volgend jaar 
de Eerste Communievieringen zullen 
zijn. En natuurlijk ook wat de spaar-
doosjes van de communicanten voor 
Stichting June hebben opgeleverd.   

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communie-
viering hebben we een gezellige en 
waardevolle periode afgesloten en we 
willen dan ook iedereen bedanken 
die ons met de voorbereiding van dit 
feest heeft geholpen. Speciaal natuur-
lijk Pastor Suidgeest. En niet te ver-
geten de kinderen en de begeleiding 
van het kinderkoor “Weereenlied” 
o.l.v.  Sandrine, jullie hebben weer 
fantastisch gezongen. Heel bijzonder 
dit jaar met een aanvulling van een 
groot aantal oud-leden, omdat heel 
veel kinderen van het kinderkoor zelf 
hun eerste communie mochten ont-
vangen. 
Hartelijk bedankt.
En tot volgend jaar!

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Mijn eerste communie.

Ik mocht dit jaar mijn eerste com-
munie doen. Papa en mama hadden 
hierover al verteld en ik wist wat het 
was. We mochten onszelf voorstellen 
in de kerk aan iedereen die er was, dit 
ging best goed. Hiervoor hadden we 
op de eerste dag een ster gemaakt in 
“de Inzet”. Ook kregen we daar een 
snoepje en drinken. We hadden ook 
een map mee naar huis gekregen. De 
hele voorbereidingstijd gingen we 
hierin werken. Er stonden verhaaltjes 
in en gedichtjes. Dingen waar je blij 
van wordt mocht je hier ook inplak-
ken. Het was best leuk om te werken 
in de map. Toen de map uit was, was 
het zover. Ik mocht mijn communie 
doen en dat was best spannend. Maar 
het ging goed. De kerk was al vol en 
toen mochten wij achter pastoor aan-
lopen de kerk in. Iedereen keek naar 
je en dat was best spannend. Aan het 
einde mochten we voor het eerst een 
broodje halen en die smaakte best 
wel vies. Toen de kerk afgelopen was 
gingen we weer met pastoor naar “de 
Inzet” en stond ook onze juffrouw 
om ons te feliciteren. We kregen ook 
nog een zonnetje van de werkgroep. 
We gingen allemaal weer in de kerk 
en mochten samen met pastoor op de 
foto. Je kan je niet bedenken hoe leuk 
het allemaal was.

Daan Brandsen

Ga je mee?

Voor kinderen van een jaar of 7 die 
hun eerste communie gaan doen, is 
dit best spannend, maar ze zitten ook 
vol vragen. Wat is het eigenlijk, waar-
om zou ik dat doen en moet dat? Als 
ouders kun je hierover van alles uit-
leggen zodat het begrijpelijk voor ze 
wordt en het ook te overzien is. En als 
dan de keuze gemaakt is begint een 
periode van voorbereiding. Hiervoor 
had de werkgroep zich volledig inge-
zet. Vol enthousiasme en gedreven-
heid en dat mag best gezegd worden. 
Je zag ze soms net zo stralen als de 
kinderen zelf.  

Als eerste gingen de kinderen aan 
de slag om zichzelf voor te stellen in 
de kerk. Daarvoor hadden ze mooie 
sterren geknutseld. Deze waren ver-
sierd en werden tijdens de voorstel-
lingsdienst opgehangen in de kerk. 
Hierbij mochten ze op het altaar in 
een paar zinnen iets over hunzelf ver-
tellen. Best stoer om op het altaar te 
staan, de kerk in te kijken en iets in de 
microfoon zeggen.

Tijdens de voorbereidingsweken gin-
gen we thuis ook aan de slag met het 
werkboek. Hierin zaten 5 thema’s. 
Er werden verhaaltjes en gedichtjes 
voorgelezen en vragen gesteld. Hier-
door werden de kinderen aan het 
denken gezet over onderwerpen als, 

ik maak tijd voor…, ik ben blij, dank 
je wel, wil je me vergeven en samen 
aan tafel. Dit gaf hele mooie en soms 
ook grappige gesprekken. En ik moet 
toegeven, soms ook van; hoe zit dat 
ook alweer….

Tijdens de kerkdiensten mochten de 
kinderen naar “de Inzet” en konden 
ze daar over de thema’s verhaaltjes 
horen, knutselen en liedjes zingen. 
Ook ik heb daar een keer bij een 
groepje mogen zitten om te helpen. 
En dan zie je weer van dichtbij hoe de 
werkgroep in de weer is en alles keu-
rig geregeld heeft.

En dan waren er nog andere activi-
teiten die indruk hebben gemaakt 
en leuk waren. Zo mochten ze naar 
de molen “de Hoop” waar ze werden 
rondgeleid. Veel indruk bij onze zoon 
heeft stichting June gemaakt. Vader 
en dochter kwamen naar “de Inzet” 
om over hun vrijwilligerswerk te ver-
tellen. Interessant en leuk was het ook 
om samen met pastoor Suidgeest te 
mogen eten.

Ze zijn er klaar voor! De dag van de 
communieviering was aangebroken. 
Zondag 21 april begon al stralend en 
dat zou zo blijven. In de kerk was alles 
mooi versierd en er waren heel veel 
mensen gekomen om de communi-
cantjes te zien stralen. 

Tijdens de viering werd de tafel 
gedekt en afgeruimd en alle kinderen 
hadden hierbij een rol, groot of klein. 
Prachtig om die gespannen en ook 
trotse gezichten te zien. Stiekem de 
kerk in turend om even oogcontact te 
zoeken met vader of moeder. 

En dan was het moment gekomen 
om je eerste communie te ontvangen, 
wat zullen ze zich al groot hebben 
gevoeld.

Het was een prachtige dag en een 
mooie periode vooraf. Waarvoor ik, 
pastoor Suidgeest en alle vrijwilli-
gers en helpende ouders hartelijk wil 
bedanken.

Gerard Brandsen 
vader van Daan.

Wendy Aker

Marit Bakker

Marit Boots 

Mirte Bot

Daan Brandsen

Famke Brandsen

Isabel van Galen

Stein Grooteman

Stan 

      van der Gulik

Merel 

     van der Hulst

Bas Jong

Norah Jong

Esmay de Just

Kelly Karsten

Mika Koeman

Fleur Kuin

Anouk Lakeman

Dante van Lier

Floor Meester

Daan Meijer

Fleur Mes

Indy Mol

Sam Mol

Roy Nieuweboer

Carmen Ruiter

Debora Ruiter

Tijmen Sijm

Dion Sjerps

Rosalie Smit

Jelle Stroet

Marijn Stroet

Dino Tensen

Sanne van Velzen

Anne Zwan

Deze kinderen mochten 21 april 2013 hun 
Eerste Heilige Communie ontvangen:
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Tijdens de komende Pinksteractie is er in alle parochies 
een collecte voor de Week Nederlandse Missionarissen 
en dus voor alle Nederlandse missionarissen en missi-
onaire werkers. Er staan inspirerende mensen centraal 
in de Pinksteractie. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoor-
beeld. Zijn leven lang zet hij zich met hart en ziel in voor 
kwetsbare mensen in het roerige Algerije. Ondanks veel 
tegenslag blijft hij vol vuur en vol van liefde van God.

Broeder Jan Heuft: rotsvast in Algerije

Al 43 jaar werkt broeder Jan Heuft in Algerije, waar de 
bevolking de dupe werd van de Algerijnse vrijheidsstrijd 
tegen de Franse bezetters. De eerste jaren gaf broeder Jan 
leiding op een schooltje in de bergen. 
 
‘Daar zaten kinderen van wie de ouders waren vermoord 
door het koloniale leger’ vertelt Heuft. ‘Ze waren tussen de 

16 en 20 jaar, maar hadden door de oorlog de lagere school 
gemist.’ Later was Heuft leraar aan het nationale doven-
instituut in Algiers. 
Heuft: ‘Ik heb daar met veel ijver en geluk gewerkt. Voor 
het eerst was het mogelijk dat dove kinderen een opleiding 
voor het staatsexamen volgden, tot de universiteit aan toe’. 
Ook helpt hij bij de aanschaf van gehoorapparaatjes. Dat 
doet hij naast zijn andere werk: het leiden van een oecu-
menisch steunpunt voor vluchtelingen en andere mensen 
in nood.

Het gaat om een betere wereld

‘De grenzen van Europa zijn potdicht’, vertelt Heuft. ‘Het 
is een erg moeilijke situatie, met al die vluchtelingen, al die 
mensen die rond de steden kamperen, wachtend op een 
gelegenheid om weg te trekken. Eten, werk, huis, zieken-
zorg - ze hebben niets. Wij doen wat we kunnen. We geven 
prioriteit aan zieke en zwangere vrouwen en doen veel aan 
aidsbestrijding, vooral onder vrouwen. Maar onze midde-
len zijn beperkt.’ 
Er is ook tegenslag. Heuft heeft al heel wat mensen begra-
ven, onder wie 19 confrères die zijn vermoord. ‘Dat is 
zwaar’, vertelt broeder Jan. Dan, energiek: ‘Maar ik vind 
altijd weer kracht door veel met God bezig te zijn en door 
naast het kwade vooral het goede te zien. We blijven in 
gesprek gaan met andere culturen. Het gaat immers om 
een betere wereld!’

Laten wij ons op onze beurt sterk maken voor al onze 
 missionarissen en missionaire werkers! 
Help mee de Pinksteractie voor de Week Nederlandse 
Missionaris een succes te maken! 
De Pinksteractie loopt van 9 t/m 19 mei.

Van harte aanbevolen!

Namens de MOV-groep, 
Jan Nanne, Dekenaat en de plaatselijke groep
Kerk en Samenleving, Karin v.d. Gulik, Hilda Neefjes

Week Nederlandse missionarissen:
9 tot en met 19 mei
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Op Eerste Pinksterdag zingt het koor 
weer eens de Choralmesse van Bruck-
ner. Deze mis zou in januari tijdens 
de viering in het teken van “Actie 
Kerkbalans” worden gezongen, maar 
door omstandigheden kon dat niet 
doorgaan. 

Gezongen werd toen de St. Caecilia-
mis van Vlam. Ook heeft het koor 
een nieuw lied ingestudeerd: “Lauda-
te Dominum” van Giuseppe Ottavio 
Pitoni (1657-1743). 
Geen echt Pinksterlied maar een 
lied dat bij allerlei gelegenheden kan 
worden gezongen. Na afloop het 
Halleluja van Händel ter afsluiting 
van de Paastijd. Na Pinkster breekt 
de grote zomerperiode aan waarin 

vooral tijdens de weekendvieringen 
de zang zal klinken van Dameskoor 
en Herenkoor. 
Het Dameskoor gaat op 23 juni ook 
nog zingen in verpleeghuis Linden-
dael te Hoorn en het Herenkoor op 
14 juli in de Toeristenkerk te Onder-
dijk. Het Gemengd Koor zingt weer 
met kermis in augustus. Tot eind juni 
gaan de repetities nog door, afgeslo-
ten met een gezelligheidsbijeenkomst.  

Koor

Het Orgel
In de zomermaanden juni, juli en 
september staan drie orgelconcerten 
geprogrammeerd. Ook dit jaar lukt 
het de Werkgroep Orgelconcerten 
Werenfriduskerk Wervershoof weer 
om organisten uit te nodigen. Sinds 
de halvering van de subsidie door de 
gemeente wordt het namelijk moei-
lijker. Wellicht zijn er volgend jaar 
helemaal geen orgelconcerten meer 
mogelijk: in 2014 géén subsidie meer. 
Op zoek dus naar andere financiële 
bronnen. Wie hiervoor ideeën heeft: 
laat het ons weten! 

Maar laten we nu vooral kijken naar 
deze zomer en er voor de toekomst 
het beste van hopen. Deze orgel zomer 
begint in de Werenfriduskerk op 9 
juni. Ondergetekende zal dan een 
programma van ongeveer één uur ten 
gehore brengen. Muziek van de groot-
ste 18e-eeuwse componist, Johann 
Sebastian Bach, enkele 19e-eeuwers: 

Robert Schumann, Johannes Brahms 
en Max Reger en één 19e/20e-eeuwer, 
nl. Louis Vierne, afgesloten door de 
18e/19e-eeuwse componist Alexand-
re Pierre Francois Boëly. 
Een variatie in muziekstijlen, moge-
lijk dankzij de veelzijdigheid van ons 
orgel. 
De beide volgende concerten wil ik 
ook graag alvast even noemen: op 14 
juli treden namelijk twee organistes 
aan voor een vierhandig orgelconcert: 
Gerrie Meijers en Christine Kamp. 
Een bijzonder programma dus door 
deze beide dames samen op de orgel-
bank! 
Voor het laatste concert op 22 septem-
ber heb ik onze “eigen” Pieter Rynja 
gevraagd om zich eens als componist/
organist te presenteren op ons orgel. 
Pieter Rynja is ook al jaren actief als 
componist voor de meest uiteenlo-
pende instrumenten en combina-
ties daarvan. Ook voor orgel heeft 
hij in de loop der jaren een en ander 
geschreven. Hij vond het een heel 
leuk idee en heeft ook Harry en Rolf 
Hoogenberg gevraagd om de speciaal 

voor hen gecomponeerde “Rapsodie” 
uit te voeren. Wij zien er naar uit.

9 juni: Jan van der Leek, 
14 juli: Gerrie Meijers en Christine 
Kamp, 
22 september: Pieter Rynja m.m.v. 
Harry en Rolf Hoogenberg.
Tijd: 14.30 - 15.30 uur. 
Toegang: € 1,–.
Na afloop: deurcollecte.
Koffie/thee in “De Inzet” met de orga-
nist. 



12 | Nu en Straks | 17 mei 2013

De maanden juni, juli en augustus staan voor de Com-
missie Toeristenkerk Onderdijk weer in het teken van de 
Toeristenkerkdiensten. Landelijk worden speciaal voor 
toeristen, in deze zomermaanden op verschillende plaat-
sen kerkdiensten gehouden. 
De diensten bestaan uit korte, vrolijke kerkdiensten, 
gericht op mensen die vakantie vieren. 
Er is altijd muzikale begeleiding van koren, solisten, muzi-
kanten en zelfs orkesten. 
Ook mensen die geen vakantie vieren, maar toch bij ons 
het ‘vakantiegevoel’ en een stukje bezinning zoeken zijn 
welkom.
Ons adres is: Dorpshuis ‘De Onderdijk” Sportlaan 10 in 
Onderdijk.
Vanaf 3 juni bent u elke zondag van harte welkom om 
10.30 uur, na afloop is er koffie of thee en voor de kleintjes 
limonade.
Wij hopen er samen met u een fantastisch seizoen van te 
maken en kijken uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeristenkerk Onderdijk,

Annette Hooiveld, secretaris 

Nieuw Seizoen Toeristenkerk 

Hoe vaak denken wij niet
Ach, wat is dat armoedig.
Maar… is het armoedig?
Het kan ook echte armoede zijn!

In deze tijd van welvaart kan je dat bijna niet 
voorstellen.

Maar toch……
Er zijn gezinnen en alleenstaanden in onze 
omgeving die in grote  financiële nood 
verkeren. Bijvoorbeeld alleenstaanden met 
opgroeiende kinderen.
Gezinnen met veel ziek en zeer en zo zijn er 
nog veel situaties te noemen.

En voor deze gezinnen en alleenstaanden 
willen wij zoveel mogelijk een hulp zijn door 
hen financieel te steunen.

Wilt u of uw bedrijf ook helpen?

Dat kan!

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons 
rekeningnummer 36.89.50.654
Ten name van: PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur van de Parochiële Caritas 
Instelling (PCI) 
Secretaris: mevrouw L. Broersen
                   0228-581039 

PCI   Armoedig of Armoede
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Het ontstaan

Het begon allemaal heel eenvoudig, 
pastor Janssen zocht een groepje bij 
elkaar dat bestond uit Theo Sijm, Jaap 
de Haan en Dorus Sijm. De  eerste 
taak was helpen met communie uit-
reiken en daarna een lezing doen. Al 
snel kwamen er mensen bij. We kre-
gen uitleg van pastor Janssen over 
hoe we de lezingen moesten uitleggen 
dat gebeurde beneden in de pastorie 
aan de grote tafel. We mochten zelf 
een overweging maken, ook volgden 
enkele mensen een cursus voor vrij-
williger in het pastoraat.
Zo af en toe mochten we een woord-

communieviering (woco) doen. 
Daarna kwam voorzichtig de avond-
wake in beeld. Dat was een hele stap 
voor ons. Pastor Suidgeest zat wel 
in de kerk, maar wij moesten het 
doen. De uitvaartdienst werd door 
de  pastor gedaan. Maar zo’n vier jaar 
geleden, pastor Suidgeest ging op 
vakantie, vroeg hij ons of wij bereid 
waren om ook de uitvaart te doen als 
hij op vakantie was. Dat was wel even 
schrikken. 
Niet iedereen wil of kan voorgaan in 
een uitvaartdienst. Gelukkig zijn er 
mensen binnen de groep die dat wel 
aankunnen. De voorbereidingen vra-
gen veel tijd.

Maar een deel heeft toen ja gezegd en 
de eerste uitvaart was gelijk heftig. 
Een jong persoon. 
Het tweede jaar had Pastor Suidgeest 
vakantie en zou ’s middags vertrek-
ken maar ’s ochtends had hij eigen-
lijk nog een uitvaart. Toen heeft hij 
gevraagd of wij dat op ons wilden 
nemen. Hij staat dag en nacht klaar 
voor iedereen, maar op dat moment 
werd het hem toch teveel. Dan is het 
prachtig dat hij terug kan vallen op 
onze groep. 
Margreet zegt dat ze begrijpt dat het 
voor de familie een teleurstelling is 
als pastoor niet voorgaat tijdens de 
uitvaartdienst, maar als je in gesprek 
bent met hen dan is daar uiteraard 
begrip voor.
Na het overlijden van zijn broer heb-
ben wij ook een uitvaartdienst van 
hem overgenomen, na afloop kregen 
we complimenten dat het een hele 
mooie dienst was geweest. Dat is fijn 
om te horen.

Structuur

De groep bestaat op dit moment 
uit tien personen: Ben Droog, Dick 
 Verdonschot, Elly Schmidt, Esther 
Sjerps, Huub Jaeqx, Jessica Mees-
ter, Margreet Ruiter, Monique van 
 Velzen, Rina Schouten, William 
 Ruijter. 
Als je de structuur van de groep 
bekijkt dan is die opbouwend. Je 
begint met communie uitreiken en 
lezen, daarna ga je mee voor in een 
woco (niet maken), dan ga je zelf-
standig voor in een woco. De laatste 
die er bij is gekomen is Ben Droog, 
hij wilde meteen wel alles doen. Dan 
zijn er binnen onze groep mensen 
die de avondwake en de uitvaarten 
doen. Niet iedereen kan het, het is 
zeer  persoonlijk en je moet goed met 
je gevoelens kunnen omgaan.

Teksten

In het begin was er bijna geen lectuur 
voor de woco. Tegenwoordig hebben 

In gesprek met Huub Jaeqx 
en Margreet Ruiter-Meester
Veertig jaar zijn de lectoren en lectrices al werkzaam in onze parochie en 
nog steeds is de groep enthousiast bezig om pastor Suidgeest te ondersteu-
nen bij de invulling van de diensten. Tijd voor een feestje voor alle leden en 
oud-leden van de werkgroep. Daarom ook een gesprek met een paar mensen 
van de lectorengroep: Huub Jaeqx en Margreet Ruiter-Meester.

We kregen uitleg van pastor Janssen, hoe we de lezingen moesten uitleggen.
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we veel materiaal. Eenmaal in de twee 
jaar gaan we met pastor Suidgeest en 
een deel van onze groep naar Berne-
Heeswijk, dat is ondertussen een 
traditie geworden. We maken er een 
gezellige dag van en komen meestal 
met een ‘paar boekjes’ terug. Hiermee 
kunnen we weer een paar jaar voor-
uit. 
De woco’s maken we zelf. Er is een 
vast model waar we ons aanhouden. 
Richtlijn is het liturgieboekje van dat 
weekend. De gebeden halen wij uit de 
liturgie van dat weekend.
De overwegingen schrijven we zelf. 
Margreet: ‘We hebben natuurlijk 
voorbeelden, maar het moet wel aan-
spreken en je moet erachter staan. Als 
de tekst mij niet aanspreekt, schrijf ik 
er wat bij, soms wat uit het dagelijkse 
nieuws, wat op dat moment leeft. 

Avondwake

Voor een avondwake heb je een 
gesprek vooraf bij de familie. 
 Natuurlijk heb je moeilijke momen-
ten, soms komt het heel dichtbij, dat 
gaat niet in je koude kleren zitten. 
Dan moet je als voorganger soms 
even aan andere dingen gaan denken, 
een knop moet dan om.
Margreet kon bij de avondwake en 
uitvaart van haar vader niets zeggen. 
Het ging echt niet. 
Als we bij families thuiskomen om 
een avondwake te bespreken zeg-
gen we: ‘Goed oefenen, verschillende 
keren voor jezelf hardop lezen’, dan 
lukt het vast wel. 
Tijdens gesprekken bij mensen thuis 
wordt ook wel gelachen, dat moet 
kunnen, anders houd je het niet vol. 
Het is vaak met een lach en een traan.

In de avondwake zie je dat mensen 
steeds meer een eigen invulling daar-
aan geven. Dat is mooi. Er wordt heel 
veel gebruik gemaakt van de drie 
boeken van Theo Vertelman. Daar 
staan mooie teksten en gedichten in, 
die vaak gebruikt worden. 
In het verleden hebben we voor de 
avondwaken het In Memoriam ver-
zorgd en op papier gezet. We kregen 
soms achteraf commentaar daarop. 
Op een gegeven moment besloten 
we om dat niet meer te doen. Het In 
Memoriam wordt nu door de familie 
gemaakt. Als we in gesprek gaan met 
de familie voor een avondwake of uit-

vaart, gebruiken we wel wat van hun 
teksten in het welkomstwoord.
In principe leest de familie zelf de 
teksten voor de avondwake, mocht 
dat niet lukken, dan nemen wij het 
over. Dit komt gelukkig zelden voor.

Tegenwoordig wordt een avondwake 
wel eens een herdenkingsbijeen-
komst. Een enkeling van de groep 
heeft daar moeite mee, maar dat 
weerhoudt ze er niet van om niet voor 
te gaan. Pastor steunt ons daar ook 
enorm bij. Er wordt geen onderscheid 
gemaakt. Vaak kunnen we tijdens 
de bespreking bij de mensen thuis 
nog aangeven dat een Onze Vader 
gezamenlijk bidden wel fijn is en dat 
gebeurt dan meestal wel. 

Overleg

Eén keer in de twee maanden komt de 
groep bij elkaar. Er wordt dan altijd 
een woco die voor de komende tijd 
op het programma staat besproken. 
Dat regelde Dick Verdonschot en nu 
doet Ben Droog dat. We krijgen dan 
van Ben, via de mail, de lezingen en 
de bijbehorende discussievragen van 
het door hem gekozen weekend. Dit 
werken we thuis uit en nemen het 
die avond door met elkaar. Het is een 
mooi hulpmiddel voor degene die de 
woco op zich neemt. Onderling pro-
beren we elkaar uiteraard te helpen. 
Maar als er problemen zijn kunnen we 
altijd terugvallen op Pastor Suidgeest 
de steun en toeverlaat van de groep. 

Toekomst

Huub: ‘Dat is voor ons ook een hele 
grote vraag. Stel dat er iets met pastor 
Suidgeest gebeurt, dan kan de groep 
het in eerste instantie op zich nemen. 
Zover zijn we wel. Maar in zijn geheel 
voor langere tijd overnemen, dat kun-
nen we niet. We zijn vrijwilliger en 
moeten het in onze vrije tijd doen. 
Er is veel aan de hand binnen de 
 kerken. Wat de toekomst zal brengen, 
wachten we maar af. We hebben er 
uiteraard met pastor Suidgeest over 
gesproken. Hij is een enorme stimula-
tor voor heel veel vrijwilligers en voor 
de mensen om hem heen. Het is jam-
mer dat hij dit allemaal op zijn leeftijd 
op zijn bord krijgt. Het zou zomaar 
kunnen gebeuren dat in deze kerk 
alleen nog een eucharistie viering 

gehouden wordt en dat de lectoren-
groep op een zijspoor wordt gezet. 
Gelukkig is dat nu absoluut nog niet 
aan de orde.
We zijn afhankelijk van wat het bis-
dom gaat doen. Parochies zullen ook 
in de toekomst moeten gaan fuseren. 
Het is de vraag of dat goed is. Elke 
gemeenschap staat op zichzelf.
Dat willen ze van hogerhand nog niet 
zien.

Capaciteit

De gemiddelde leeftijd van de groep 
wordt steeds jonger. 
‘Ja,’ plaagt Margreet, ‘dat komt omdat 
jij ouder wordt, Huub.’ Met Ben 
Droog erbij stijgt de gemiddelde leef-
tijd wel iets. Margreet verdeelt samen 
met pastor Suidgeest en een afvaar-
diging uit de omliggende parochies 
de woco’s. Wij hebben het geluk dat 
wij een grote groep hebben en gemak-
kelijk te plooien zijn, van de andere 
lectorengroepen hoor je een ander 
verhaal. Sommige hebben maar één 
of twee mensen per parochie. Dat is 
niet leuk. Als ze horen dat wij met zijn 
tienen zijn, dan zijn ze heel verbaasd. 
Margreet zat voorheen op het jonge-
renkoor, daar kent ze mensen van. 
Je weet ook wat je aan ze hebt. Daar 
zaten dus mensen tussen die graag bij 
onze groep wilden komen om zich op 
een andere manier voor de parochie 
in te zetten. We hebben een hele leuke 
groep. Er wordt wel naar gekeken of 
iemand in de groep past.
Als iemand de groep komt versterken, 
begint diegene met helpen tijdens de 
communie uitreiking. Herkenbaar-
heid krijgen. Tegenwoordig is het 
lezen en communie uitreiken.
Daarna groei je er langzaam in. Er 
wordt meegelopen met woco’s tot 
het  tijdstip komt dat je het zelf mag 
doen. Uiteraard met hulp daar waar 
nodig is.
Daarna komt de vraag of een avond-
wake gedaan kan worden. Dat is 
voor veel mensen een probleem. Er 
komt ook heel wat bij kijken. Naar de 
 mensen thuis, het is niet zomaar wat. 
Je bent er continue mee bezig. 
Soms tijdens het koken, zegt Mar-
greet, schiet je nog weleens wat te 
binnen. Gauw opschrijven. Mensen 
kunnen in principe niet kiezen, wie 
eventueel voorgaat tijdens de avond-
wake. Uitzonderingen daargelaten. 
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Tinie Spigt houdt bij wie er aan de 
beurt is. Zij belt ons. Wij kunnen zelf 
ook aangeven, dat we in een bepaalde 
avondwake voor willen gaan.

Spanning

Iemand van onze groep vroeg eens 
aan Huub:
‘Ik ben altijd zenuwachtig vooraf, is 
dat normaal?’ 
‘Ja, dat is dus normaal. Op het 
moment dat je in de sacristie staat, 
ben je zenuwachtig. Als dan de bel 
gaat is het vaak over.’
Margreet vertelt: ‘ik heb het een keer 
tijdens een bijzondere situatie gehad, 
dat ik zo moest trillen, dat ik dacht, 
als ze dit nu niet zien in de kerk, dan 
weet ik het niet meer. Maar daar heeft 
niemand erg in, al denk je zelf van 
wel. Na het welkomstwoord is het 
over.’
Alles staat op schrift, zelfs het Onze 
Vader en Weesgegroet. We willen het 
niet meemaken dat we door wie of 
wat dan ook de tekst vergeten.
Pastor Jansen zei vroeger altijd: ‘Als je 
afgaat, ga dan netjes af ’, vertelt Huub.

In Memoriam

Tijdens een avondwake wordt vaak 
een In Memoriam voorgelezen. Voor-
af geven we aan dat een A4-tje vol-
doende is. We hebben weleens mee-
gemaakt dat iemand vijf A4-tjes voor 
zich had. Dan zie je in de kerk dat de 
aandacht verslapt bij mensen. Dat is 
niet de bedoeling, maar ieder doet dat 
toch op zijn eigen manier. We probe-
ren voor een avondwake drie kwartier 
aan te houden, maar soms loopt het 
uit naar vijf kwartier, ook dat hindert 
niet als het mooi. is. Je hebt daar geen 
erg in. Een bepaalde muziekkeuze is 
weleens lastig voor ons. Wij kunnen 
daar uiteraard niets tegenin brengen, 
maar we houden onze tenen weleens 
krom.

Vakantie

Er komt nu weer een vakantieperiode 
met veel woco’s. Wij komen ook in 
Zwaagdijk, Onderdijk, Andijk en het 
verzorgingshuis met een woco. De 
frequentie is eenmaal per twee weken, 
maar de komende maanden wordt 
het bijna elke week. Dan is het fijn dat 
we met zo’n grote groep zijn. 

Vrijwilligerswerk

‘Er wordt weleens gedacht dat wij voor 
een avondwake of woco geld ontvan-
gen vanuit de parochie,’ zegt Huub. 
Dat is niet zo. Soms krijgen we na 
afloop van een avondwake of uitvaart 
een bloemetje van de familie en dat 
wordt door ons zeer gewaardeerd  . 
We hebben het één keer meegemaakt, 
dat we van een parochiaan, die heel 
content met ons was, een etentje kre-
gen aangeboden. Daar  hebben we dus 
geen ‘nee’ tegen gezegd.

Koren

Wij zijn heel blij met de muzikale 
ondersteuning van de koren. 
Hiervoor zijn wij de koren zeer 
 erkentelijk. 
Zelfs als er geen koor staat ingedeeld 
kunnen wij een beroep doen op het 
herenkoor.
Ook tijdens een avondwake zijn er 

altijd koorleden die voor een muzika-
le ondersteuning willen zorgdragen.

Gebeurtenissen

Een grote schok voor ons was het 
plotseling overlijden van Piet Laan, 
een van onze leden, van de werk-
groep. Piet was, samen met de fami-
lie, ’s middags in de kerk bezig met de 
voorbereiding van een avondwake. 
Hij overleed plotseling in de kerk.

Huub vertelt dat er een keer een 
gebedje in het boekje moest komen 
te staan wat hun moeder altijd bad, 
maar welk gebed dat was wisten ze 
niet meer. Achteraf was dat het Onze 
Vader. 

Een Paaskaars vergeten aan te steken. 
Of een herinneringskaarsje wat niet 
op het altaar stond. 
Huub liep naar de sacristie en gaf het 
door aan de koster Piet Brandsen. Die 

Als je 5 A4-tjes voorleest zie je dat de aandacht verslapt bij de mensen
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kwam achter Huub lopen en gaf het 
kaarsje aan. Rina, naast Huub, had 
daar geen erg in. Toen het kaarsje 
aangestoken moest worden, ‘toverde’ 
Huub het tevoorschijn. Achteraf heb 
je daar dan wel lol over. 
Hete kooltjes (voor het aansteken van 
de wierook) zijn weleens per ongeluk 
op het rode tapijt voor de tafel in de 

sacristie terecht gekomen. Jaap de 
Haan was toen koster, hij vloog op z’n 
knieën om de boel te doven. Wat had 
hij daar een hekel aan. Margreet ziet 
het zo weer gebeuren. 

William heeft een keer in zijn  eentje 
een dienst gedaan. Vanwege een 
misverstand kwam de pastoor van 

Medemblik niet opdraven. Dan is 
het een keus, of de mensen naar huis 
sturen of het zelf oppakken. William 
heeft netjes met de misdienaars de 
dienst gedaan maar de overweging 
overgeslagen. Naderhand hebben we 
hem gevraagd, omdat hij alleen leest, 
of hij voortaan ook de woco erbij wil 
doen. Maar nee, hij vindt het prima 
zo en dat is ook weer goed.

Huub vertelt dat hij samen met Dick 
ooit op een zaterdagavond voor een 
vaste deur in Andijk stond. De woco 
was op zondagochtend. Een lector is 
ook maar een mens.

We hebben een fijne, warme groep. 
Een keer per jaar hebben we een 
‘feestavondje’ bij iemand thuis, geor-
ganiseerd door onze feestcommissie. 
Het is wel een probleem om ieder-
een bij elkaar te krijgen. Maar straks 
met het 40-jarig bestaan op 15 juni, 
kan gelukkig iedereen. We beginnen 
de avond met een eucharistieviering, 
waarin we zelf samen met pastor 
Suidgeest voorgaan. Daarna hebben 
we een feestje in De Inzet samen met 
oud-leden en partners. Alles gebeurt 
in eigen beheer. We gaan er een gezel-
lige avond van maken. 
 
De redactie dankt Margreet en Huub 
voor dit leuke interview en wenst alle 
leden en oud-leden niet alleen een 
prachtig feest toe, maar ook dat ze nog 
vele jaren actief mogen blijven in onze 
Werenfridusparochie.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Huub en Dick stonden op een zaterdagavond voor de vaste deur in Andijk om een woco 
te doen

Ik wens je een zonnige zomer 
vol vrijheid, vol liefde, geluk.
Ik wens je de blijheid van dromers, 
voor hen kan een zomer nooit stuk.

Ik wens je het zonnige inzicht,
de stilte, de rust, het gevoel, 
ontspanningen zien in ander licht, 
onthaast, zonder richting of doel.

Ik wens je zo’n zonnige kermisballon, 
die je koestert en zo weer laat gaan 
door wolken, vrij naar de zomerzon. 
Ik wens dat je dit kunt verstaan

Ik wens je een zonnige zomertijd, 
waarin je ontvangt en ook geeft. 
Schat aan bezinning, die ons bevrijdt. 
‘t Besef waarvoor je echt leeft!

Elsbeth Fokke

Zomerwens
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Agnus Dei, Lam Gods; een sym-
bool voor Christus. Het dier verwijst 
tevens naar onschuld en in verband 
hiermee wordt in de legende over de 
H. Agnes verteld,dat zij ‘als een lam 
naar de slachtbank werd geleid’.
Ze leeft in de derde eeuw in Rome; 
de christenen worden wreed ver-
volgd door de Romeinse keizers. Ze 
is pas dertien jaar, als de zoon van de 
stadsprefect haar tot zijn vrouw wil 
maken. Ze wijst hem af en zegt dat ze 
haar trouw aan Jezus Christus heeft 
beloofd. Woedend doet hij zijn beklag 
bij zijn vader. Deze laat haar gevan-
gen nemen, dwingt haar het geloof te 
verloochenen en zijn zoon ter wille te 
zijn. Agnes blijft standvastig. 
Ze wordt naar een bordeel gebracht. 
Plotseling begint haar lange haar 
uitbundig te groeien en bedekt haar 
naaktheid. Een engel geeft haar een 
bovenaards glanzend gewaad en de 
voze zoon valt verblind dood neer. 
Agnes bidt voor hem en hij komt 
weer tot leven, maar kennelijk niet 
tot bezinning,want hij laat haar tot de 
brandstapel veroordelen. Daar doven 
de vlammen voortdurend uit. Dan 
wordt ze met het zwaard onthoofd. 
Na acht dagen verschijnt zij aan haar 
moeder, hemels gelukkig, met een 
lam in haar armen.  

De neerlandicus en filoloog Tom 
Zwaenepoel, docent aan de Benedic-
tijnse Abdijschool in Steenbrugge 
(België) schreef: ‘Het Heiligenboek’. 
Ik vind het een waardevol naslag-
werk. Met betrekking tot  St. Agnes, 
vertelt hij dat er in Rome, jaarlijks op 
21 januari, haar feestdag, twee lam-
metjes in versierde manden op het 
altaar in de kerk van Sint-Agnes-bui-
ten-de-muren worden gelegd. Daarna 
worden ze naar het Vatiaan gebracht, 
waar de paus ze zegent. Vervolgens 
worden ze geschoren en van de wol 
wordt het pallium vervaardigd: een 
band die om de hals van een pasbe-
noemde aartsbisschop wordt gelegd. 
Een bijzondere traditie.

Dat een jong meisje uit de derde 
eeuw, dat heldhaftig en vastberaden 
haar leven voor het geloof gaf, tot op 
de dag van vandaag wordt herdacht, 
is veelzeggend. Zouden er onder de 
hedendaagse pubers ook zulke sterke 
karakters zijn? Ongetwijfeld; jonge 
heiligen zijn er altijd geweest, ook nu, 
al zijn ze (nog) onbekend.

In ons land waren er in de middel-
eeuwen veel vrouwenkloosters aan 
St.  Agnes gewijd. In Amsterdam is 
de Agnietenkapel aan de Oude Zijds-

voorburgwal daar een van de restan-
ten. 
In museum Boijmans Van Beunin-
gen zag ik onlangs een schilderij uit 
de vijftiende eeuw waarop Agnes met 
een lam staat afgebeeld. 
Tenslotte vond ik in mijn verzameling 
oude kerkboeken een ‘gebedenboek 
in verzen’, getiteld: ‘Wierookgraan’. 
Daarin staat een gedicht over haar 
van een zekere Maria Viola (1871)
‘Het stil gebloos van pasgerijpte 
vrucht/ Roept ons uw naam, Sint 
Agnes, in gedachten.’ 
In een mooi goud-op-snee dagmis-
saal uit 1957, met Latijnse teksten en 
de Nederlandse vertaling, staat als 
gebed – Oremus – tijdens de H. Mis 
op 21 januari:
‘Almachtige eeuwige God, die het 
zwakke in de wereld uitkiest om het 
sterke te beschamen, verleen goed-
gunstig, dat wij, die het jaarfeest vie-
ren van uw maagd en martelares, de 
heilige Agnes, haar voorspraak bij u 
mogen ondervinden.’ 
De laatste tijd ben ik haar zo vaak 
tegengekomen, dat ik die voorspraak 
zeker eens ga inroepen!

Louise Leneman 

SPIRITUALITEIT Lam
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Familieberichten

Op 22 maart 2013 is overleden Frans 
Jozef Hoogland, op de leeftijd van 
81 jaar.
Het was na een ernstige ziekte die hem 
is overkomen. Verschillende behande-
lingen in het ziekenhuis konden uitein-
delijk niet baten. Een stilte voorgoed 
kwam er over zijn leven, met groot 
verdriet om zijn heengaan en een diepe 
dankbaarheid om de betekenis van zijn 
leven.
Geboren in Zwaagdijk op 17 augustus 
1931 had hij thuis binnen het gezin een 
leuke jeugd. In het jaar 1958 was er de 
trouwdag met zijn bruid, Lida Hoffer. 
Gelukkige jaren volgden er in een eigen 
gezin, er kwamen 4 dochters. Frans de 
‘radiotechnicus’, hij kon op het gebied 
van elektriciteit van alles gebruiken. 
Het pad thuis stond vol met oude was-
machines en ander materiaal. Dikwijls 
was hij onderweg voor een klus naar 
even zovele mensen, altijd welkom.
Samen met echtgenote Lida heeft hij 
‘de Ark’ gedáán, met gevoel voor gast-
vrijheid en gezelligheid. Het was daar 
goed toeven. Vanuit of buiten ‘de Ark’ 
organiseerde hij graag activiteiten, 
zoals viswedstrijden.
Na 17 jaar kwam er een afscheid, een 
beëindiging. Er volgde een verhuizing 
naar de Kaagweg op Wervershoof. Stil 
zitten was er echter niet bij. Frans werd 
vrijwilliger bij ‘de Schoof’. Het voel-
de voor hem als een tweede huis. Bij 
WonenPlus verrichtte hij allerlei hand- 
en spandiensten. Hij was graag onder 
de mensen, hij genoot ervan. Hij kon 
zijn tijd nuttig en met plezier verdelen 
en er invulling aan geven.
Een ernstige ziekte ging op een gegeven 
moment veel veranderen, in korte tijd. 
Hij moest meer en meer inleveren aan 
levenskracht. De laatste dagen waren 
stil, met wachten en waken. Er kwam 
een definitieve stilte. De eerste woor-
den op de circulaire waren: ’t Leven 
was een Topper. Daarmee zeker ook 

bedoeld: Zijn leven was een Topper. In 
de Avondwake in de kerk werd daar 
uiting aan gegeven in een dankbare en 
hartelijke terugblik naar een bemind 
leven, met voor ogen binnen gezin, 
familie en vele goede vrienden, dat een 
lieve, prachtige, creatieve, behulpzame, 
unieke man was overleden. De crema-
tie was op 26 maart in Hoorn, met daar 
het laatste afscheid. 

Op 27 maart 2013 is op 83 jarige leef-
tijd in Wateringen overleden Marthe 
Koopman. 
Op 21 oktober 1929 op de Oosterhoeve 
in Wervershoof geboren ging zij snel 
haar eigen weg. Zij volgde de Mulo in 
Bergen. Na haar opleiding kreeg ze 
haar eerste baan op het Gemeentehuis 
van Wervershoof. Vanwege haar kwa-
liteiten kreeg ze al gauw een nieuwe 
baan aangeboden in het Westland. 
Ze verhuisde naar Delft, daarna naar 
Wateringen. Invulling heeft zij aan 
haar werkzame leven gegeven op het 
Gemeentehuis van Wateringen gedu-
rende vele jaren. 
De familie is altijd belangrijk geweest 
in haar leven. Met name op hoogtijda-
gen in het jaar, zoals kerstmis, sinter-
klaas, jaarwisseling, verjaardagen, was 
ze graag binnen familiekring aanwe-
zig. Ook naar haar toe in Wateringen 
was een logeerpartij vanuit familie heel 
wenselijk. Ze organiseerde dan graag 
uitstapjes of bezoeken in haar eigen 
omgeving. Daar werd naar uitgezien.
Na haar pensionering had ze meer tijd 
voor het verenigingsleven in Waterin-
gen en Delft. Ze was lid van verschil-
lende clubs en verenigingen, in een 
gevarieerde richting. Ze had meer tijd 
voor schilderen, beeldhouwen en pia-
nospelen. Ze hield van kunst en van 
reizen maken, ook in het buitenland. 
Ze bezocht graag tentoonstellingen en 
musea. Het was een prachtige invul-
ling van de jaren van haar levensavond. 
De laatste tijd voelde zij het inleveren 
aan levenskracht. Haar gezondheid liet 
haar meer en meer in de steek. Strijd-
baar en met de blik vooruit kwam de 
grens van haar leven dichterbij. In de 
laatste dagen kwam er, niet helemaal 

onverwacht, een stilte voorgoed over 
haar leven. 
In de voorbereiding naar de afscheids-
viering in de kerk van Wervershoof en 
in de viering zelf was er herinnering 
aan een hartelijk en bemind mensen-
leven: een geliefde zus, schoonzus en 
tante. De viering was op 30 maart, met 
daarna de begrafenis in het familiegraf, 
op het kerkhof achter de kerk. 

Op 10 april 2013 is na een ernstige ziek-
te op haar leeftijd van 65 jaar overleden 
Ida Keizer-Neuvel. Stilte voorgoed 
kwam er over haar leven als geliefde 
echtgenote, zorgzame moeder en trotse 
oma, beminde zus, schoonzus en tante, 
goede buur en bekende voor velen die 
haar gekend hebben.
In Onderdijk geboren waren daar de 
eerste jaren van haar leven, haar jeugd.
In haar jonge levensjaren volgde er 
een verhuizing naar de Kalverstraat 
in Wervershoof. Al gauw had Ida haar 
draai gevonden, met goede contacten in 
haar nieuwe omgeving. Het helpen van 
de medemens zat er bij haar al vroeg in. 
Haar aanmelding bij de Gezinszorg gaf 
de richting aan van goede hulp en toe-
verlaat zijn in menig huisgezin.
Ida’s huwelijk met Meindert betekende 
een verhuizing naar de S.  Koopman-
straat, naar een eigen plek, naar eigen 
smaak in te richten. Daar zijn de beide 
dochters geboren, Sandra en Diana, 
een gelukkig gezin samen.
Na 4 jaar volgde een verhuizing naar de 
Burg.Raatlaan. Ook die bewoning als 
een welkome keuze en verandering. Tot 
de dag vandaag tellend zijn we ruim  
40 jaar verder.
Herinnering betekent: mooie jaren, 
gelukkig met elkaar, met gezin, met 
familie, met de buurt.
Een positieve instelling van leven, 
altijd wel inloop, aanloop, bezigheden, 
attente aandacht voor anderen, hulp, 
heel veel kón er en kán er. Twee grote 
 familiegezinnen, drukte en contact 
genoeg, in de goede zin er veel voor 
terug krijgen.
In het jaar 2009 was er een eerste 
terugslag in gezondheid. Ziekenhuis, 
operatie, herstel, betere dagen, min-
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dere dagen, het wisselde elkaar af. In de 
zomer van het afgelopen jaar was er het 
ernstige bericht vanuit het ziekenhuis, 
dat een grens was bereikt in behande-
ling. Bij een volgende terugslag zou er 
sprake zijn van een werkelijk laatste 
fase, met niet meer een antwoord in de 
richting van herstel of afweer. Het gaf 
een hele verwerking.
Een kostbare tijd is het geweest, een 
laatste fase van leven: nog veel met 
elkaar te delen, te zorgen, op te vangen. 
Daarin de dag van Ida’s 65e verjaar-
dag, met veel aandacht en zorg samen. 
Op 10 april kwam er een definitieve 
stilte, met afscheid en verwerking in 
de navolgende dagen, met bijzondere 
zang, muziek en woorden in Avond-
wake en Uitvaartliturgie. De crematie 
was op 15 april in Hoorn. 

Op 12 april 2013 is in het Nicolaas 
Verpleeghuis in Lutjebroek overl eden 
Richarda Theresia (Gerda) Tiet- 
Dekker, op haar leeftijd van 87 jaar.
Op 12 december 1925 is zij geboren in 
Andijk. Als kind was er de verhuizing 
naar Zwaagdijk, bij de Eendenkooi. 
Later keerde ze weer terug naar Andijk, 
naar het Singerspad. In het jaar 1952 
was er haar huwelijk met Theo Tiet en 
het wonen in de Landstraat in Andijk. 
Er kwam een gezin met vijf kinderen, 
waarvan een dochter helaas maar kort 
mocht leven. De indruk van haar leven, 
met herinneringen aan haar gezin, 
zal blijvend zijn. We kunnen denken 
aan het werkzame en nuttige van haar 
leven als echtgenote en moeder: in 
kamer en keuken, aan tafel en huishou-
delijke verzorging, haar vele uurtjes 
achter de naaimachine. Het plezierige 
van haar leven: in sfeer en het thuis-
gevoel, in oppas en aandacht voor de 
tuin, gewoon samen thuis zijn of een 
fietstochtje maken. De belangstelling 
die ze toonde: naar kinderen en klein-
kinderen, in de ontwikkeling van hun 
leven, naar eigen zelfstandigheid. De 
moeite en de ernst van haar leven: het 
verlies van een zoon, Jos, het verlies van 
haar man, 4 jaar geleden, in april van 
het jaar 2009, beide keren een hele ver-
werking. Haar eigen verhuizingen op 
latere leeftijd: vanaf de Landstraat voor 
korte tijd naar het Liornehuis in Hoorn, 
naar Huize St.Jozef in Wervershoof, en 
het laatste jaar naar het St.  Nicolaas 

 Verpleeghuis in Lutjebroek. Dat was 
een laatste verhuizing, met een toene-
mende zorg om haar gezondheid. Daar 
kwam een stilte voorgoed over haar 
leven en de verwerking daarvan.
Waar zij ook woonde, vanaf een bankje 
buiten, kon zij genieten van de natuur, 
van groei en bloei. Haar wonen op de 
Landstraat vond zij wel het mooiste 
plekje van Andijk, met uitzicht naar 
buiten.
In de Uitvaartliturgie op 16 april heb-
ben we beelden uit de natuur gekozen, 
als herkenning en bevestiging voor 
deze beminde moeder, oma en over-
oma. Het is waar zij van genoten heeft. 
Het was in de kerk van Andijk die haar 
vele jaren vertrouwd is geweest. De 
begrafenis was op de Westerbegraaf-
plaats te Andijk. Zij moge rusten in 
vrede.

Op 15 april 2013 is overleden op haar 
leeftijd van 87 jaar Catharina Maria 
Hooiveld-Reus.
In de vervolgdagen kwam een levens-
verhaal tot ons in herinnering en dank-
baarheid.
In Lutjebroek geboren in het jaar 1925 
kwam er in haar jonge jaren een ver-
huizing naar het Hornpad, op Andijk. 
Het was door haar huwelijk met Theo 
Hooiveld. Een verbouwde schuur gaf 
een eigen woonplek, een welkom begin. 
Er zou een gezin komen van vijf kinde-
ren, waarvan het eerste kind helaas het 
levenslicht niet heeft mogen aanschou-
wen. Er was al gauw een verhuizing 
naar de Bakkerstraat voor vele jaren, 
een mooi straatje zonder autoverkeer.
Er zijn mooie herinneringen aan de 
tijd van wonen daar, over vele jaren. 
Vader en moeder gaven ruimte aan de 
kinderen om te leven en te laten leven. 
Dat was in en om het huis, in sport en 
spel, heel veel. Moeder hield van spel-
letjes samen, van uitjes en vakantieda-
gen. Een dag erop uittrekken behoorde 
daartoe. Het gaf een mooie invulling, 
met elkaar als gezin.
In 1990 volgde er een verhuizing naar 
de Kees Veerstraat, Andijk-West. De 
kinderen waren toen al hun levensweg 
gegaan, in zelfstandigheid.
In het jaar 2004 was er het overlijden 
van vader Theo, een hele verwerking 
en verandering. Vlak erna volgde een 
verhuizing van moeder naar een van 

de Aanleunwoningen in Wervershoof. 
Het was een goede keus, naar het zin. 
De mogelijkheid van zorg vanuit Huize 
St.Jozef was ermee verbonden. Het kon 
altijd van pas komen. 
Na goede, mooie jaren volgde er eind 
vorig jaar een terugslag. Die terugslag 
is nooit helemaal veranderd in een 
goed herstel. In februari volgde er een 
ziekenhuisopname. De ongerustheid 
bleef, met extra zorg die nodig was. In 
de maand maart volgde er een opname 
in het Hospice in Hoorn. Een laatste 
levensfase was aangebroken, dat werd 
meer en meer gevoeld. Op 15 april 
kwam er stilte, een stilte voorgoed over 
haar leven.
Het was na 5 weken goede verzorging 
in het Hospice, met alle waardering 
daarvoor.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
was er het afscheid, met toepasselijke 
woorden, zang en gebed in de kerk van 
Andijk. Op 20 april was de begrafenis 
in het familiegraf op de Westerbegraaf-
plaats op Andijk, met ook daar toepas-
selijke woorden.

Nova Josephina Maria,
dochter van Nic en 
Natasja Schouten-Mol 
(Raiffeisenlaan 75).

Mette Maria Josephina,
dochter van Frank en 
Katinka Schoutsen-Schoenmaker 
(Schenkeldijk 21).

Van harte proficiat aan 
doopouders en gezin, 
veel goede wensen aan de kinderen,
op weg naar een blije jeugd, 
naar een waardevolle invulling 
van leven. 

GEDOOPT



20 | Nu en Straks | 17 mei 2013

Wanneer je wordt gedoopt, 
ontvang je de heilige Geest voor 
de eerste keer. Eerst krijg je het 
water over je hoofd. Dan pakt de 
priester een potje met chrisma; 
dat is zalf. Met het chrisma maakt 
hij een kruisje boven op je hoofd. 
Hierdoor word je een gezalfde, 
net als Jezus. Valt het je op dat de 
woorden ‘chrisma’ en ‘Christus’ 
veel op elkaar lijken? Dat is niet 
toevallig. Want ‘Christi’s’ betekent 
‘gezalfde’.
Bij het vormsel wordt je doop 
bevestigd. Voor de tweede keer 
word je gezalfd met chrisma. Dat 
is niet omdat het is uitgewerkt, 
maar omdat er meestal niet meer 
in één viering wordt gedoopt 
en gevormd. Dat gebeurt alleen 
nog bij volwassenen die kiezen 
voor het katholieke geloof. Zij 
ontvangen de drie sacramenten in 
dezelfde viering: doop, vormsel en 
eucharistie (de communie). 
De meeste kinderen worden 
gedoopt wanneer ze een 
baby zijn, en doen hun eerste 
communie wanneer ze zeven of 
acht jaar oud zijn. Vormelingen 
zijn meestal twaalf of dertien.
De heilige Geest geeft kracht om 
uit te groeien tot een gelovig 
mens, die de opdracht van Jezus 
serieus neemt. Wanneer je wordt 
gevormd, zegt de bisschop: 
‘Ontvang het zegel van de heilige 
Geest, de gave Gods.’ ‘De gave 
Gods’ betekent: een geschenk 
van God. De heilige Geest is een 
cadeau. Eigenlijk zijn het zeven 
cadeaus! Want aan de heilige 
Geest worden zeven gaven 
toegekend: inzicht, wijsheid, 
verstand, sterkte, kennis, liefde en 
ontzag voor de naam van God.
Er zijn ook nog negen ‘vruchten’ 
van de Geest. Dat heeft niets met 
fruit te maken. maar met het 

resultaat. Door de heilige Geest 
kun je veranderen.
Als je wilt weten welke 
geweldige eigenschappen 

daarbij horen, kijk dan naar de 
woordzoeker daarin staan de 
gaven en de vruchten van de 
heilige Geest.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 28 augustus 2013.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Weet je wel


