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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

De vrouwen bij het graf

Na de sabbat, bij het aanbreken 
van de eerste dag van de week, 
gingen Maria van Magdala en 
de andere Maria naar het graf 
kijken. Plotseling kwam er een 
zware aardbeving. Want een 
engel van de Heer daalde uit 
de hemel neer, kwam naderbij, 
rolde de steen weg en ging erop 
zitten. Zijn uiterlijk schitterde 
als een bliksemflits en zijn 
kleding was wit als sneeuw. 
De wachters beefden van angst 
en werden lijkbleek. 
De engel zei tegen de vrouwen: 
‘U hoeft niet bang te zijn, want 
ik weet dat u Jezus zoekt die 
gekruisigd is. Hij is niet hier: 
Hij is tot leven gewekt, 
zoals Hij gezegd heeft. 
Kom, kijk naar de plaats waar 
Hij gelegen heeft. 
Ga snel tegen zijn leerlingen 
zeggen: “Hij is uit de doden 
opgewekt, en zie, 
Hij gaat voor u uit naar 
Galilea; daar zult u Hem zien.” 
Dit had ik u te zeggen.’ 
Ze gingen snel van het graf 
weg, vol angst en met grote 
vreugde, en ze liepen hard 
om het aan zijn leerlingen te 
vertellen. 
En zie, Jezus kwam hun 
tegemoet. ‘Gegroet’, zei Hij. 
Ze gingen naar Hem toe, 
grepen Hem bij de voeten 
vast en vielen voor Hem op 
de knieën. Toen zei Jezus hun: 
‘Wees niet bang. Ga mijn 
broeders vertellen dat ze naar 
Galilea moeten gaan. 
Daar zullen ze Mij zien.’

Mt 28, 1-20

Afbeelding: 
De drie Maria’s aan het graf, 
1425 - 1435
Jan van Eyck

Van de redactie
Voor u de Nu en Straks voor Pasen en meestal is/
wordt het dan rond die tijd voorjaar.
Op dit moment is het buiten zeker voorjaar. Diverse 
bloemen en bomen staan volop in bloei, knoppen 
“vliegen” aan de bomen, kortom het is lente, één van 
de mooiste jaargetijden.
We zijn in gesprek geweest met Annemiek de Wit, 
de huidige manager van verzorgingshuis St. Jozef, 
in verband met het 20-jarig bestaan van de nieuwe 
locatie . Er staat heel wat te gebeuren in “zorgland”. 
Over “De Stille Omgang” en de wijkcontactavond 
kunt u een mooi verslag lezen.
Verder nieuws van het parochiebestuur en de werk-
groepen van de 1e H. Communie en Vormen.
Arda heeft een mooi gedicht geschreven met daarbij 
het kinderverhaal en de kleurplaat, wat zeker met 
Pasen in het vooruitzicht en daaraan voorafgaand 
Witte Donderdag en Goede Vrijdag, heel toepasse-
lijk is.
Fijne dagen toegewenst en veel leesplezier!
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12-13 april: PalmZondag

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor uit Onderdijk.
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Groep Wervershoof.
Zegening en uitdelen van 
palmtakjes. 
Intocht van Jezus in Jerusalem. 
PalmZondag: begin van de Goede 
Week.

17 april: 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.

18 april: 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 Herenkoor. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

19 april: Paaszaterdag

21.00 uur: Paaswake. 
Feestelijke Paaswakeviering. 
Alles wordt nieuw! 
Er is vuur, licht, wijwater, doopwater, 
de Paaskaars. 
Er is de doop van een kind. 
Vernieuwing van ons geloof. 
Viering met AOW-Jongerenkoor. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. Let u op de aanvangstijd!

20 april: Eerste Paasdag

10.30 uur: 
Feestelijke Paas-Woord/Communie-
viering met Gemengd koor. 
Gezongen wordt uit de Missa Brevis 
van Mozart. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Voorganger: Pastor C. Koning. 
Na de viering: Halleluja van Händel. 
N.B. Na afloop van de Paaswake en 
van de viering op PaasZondag is er 
een deurcollecte voor de Vastenactie 
2014, voor een project in Sierra Leone 
(Afrika). 
Van harte aanbevolen. Heel veel 
dank.

21 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering 
met Paasliederen. 
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 11 april 
om 18.30 uur: 
Palmzondagviering, met 
Dameskoor uit Onderdijk. 
Begin van de Goede Week. 
Zegening en uitdelen van 
palmtakjes. Voorganger is 
Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 18 april 
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 20 april 
’s morgens om 9.00 uur: 
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering 
met Paasliederen. 
De nieuwe Paaskaars 
wordt aangestoken, het 
Paasevangelie wordt gelezen. 
Feest van Jezus’ verrijzenis. 
Getuigenis van ons 
Paasgeloof.
Pastor J. Suidgeest.

26/27 april: 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Deze viering vervalt vanwege 
 Koningsdag. 
Zondag 10.00 uur: 
Eerste Communieviering 
met Kinder/Jeugdkoor. 
Pastor J. Suidgeest. 
Thema: Blij zijn…. 

3/4 mei:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h koor. 
Pastor J. van Dril. 

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 

Groep Wervershoof. 

10/11 mei:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met koor ‘Vriendenkring’ uit parochie 
Andijk.
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.

17/18 mei:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

24/25 mei:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Pastor C. Koning.

29 mei: Hemelvaartsdag

Woensdag 19.00 uur: 
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
Donderdag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

31 mei /1 juni:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J.van Dril.

GAAT U VERHUIZEN?
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuis-
kaart 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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Vier 
kaarsen
Vier kaarsen op een rij
waren telkens nodig
ze straalden daarom blij,
voelden zich niet overbodig.

De eerste gaf z’n licht
bij afscheid en bij rouw
vol mededogen scheen hij
bracht troost aan man en vrouw.

De tweede straalde blij
al was er iets te vieren
bij feesten en partij
wist hij het op te sieren. 

De derde gaf wat kracht
tijdens spannende tijden
als inspiratie en hulp
verlichtte zo het strijden.

De vierde stond symbool
voor het eeuwige leven
mocht met z’n licht na dood
een nieuw begin aangeven.

Vier kaarsen op een rij
kunnen ons verlichten,
zodat we elk jaargetij
ons naar het licht toe richten.

Bron: A.K.K.

Wie Pasen zegt, zegt lente, voorjaar, nieuw 
leven in de natuur. We hebben dit jaar niet 
veel winter gehad, toch spreken we van 
de wintertijd. Er is daarin op een gegeven 
moment de overgang naar de lente. Het is 
de zon die sterker wordt en het is het licht 
van de dag, het licht dat overdag langer 
aanwezig is. Onweerstaanbaar dringt dat 
alles zich op. Het is niet tegen te houden. 
We verlangen ernaar. Het maakt ons zelf 
lichter en zonniger.

Wie Pasen zegt, zegt verrijzenis, opstan-
ding, nieuw leven! 
Ons leven kent de overgang naar nieuw 
leven. Ons leven met kenmerken van 
traagheid, duisternis, dorheid, kleinheid, 
dat leven breekt open naar licht en nieuw 
leven. Hoe kan dat?
Nieuw leven, verrijzenis, blijvend leven, 
we zien dat in die ene Mens bij uitstek, 
Jezus van Nazaret. Het is nieuw leven, 
waarvan de glans en bijzondere momen-
ten zijn aardse leven hebben doorstraald 
in het land van Palestina.

Het gebeurde en het werd zichtbaar in 
zijn omgang met vele mensen, in dor-
pen en steden. Weldadig ging deze Man 
van Nazaret rond. Zijn omgeving kwam 
in een nieuw licht te staan. Zijn woord 
werd als zaad gestrooid in de harten van 
de mensen. Zijn voorbeeld wekte velen 
op om Hem te volgen. Zijn leven werd 
vruchtbaar voor allen die in Hem gingen 
geloven. Zijn ontmoeting met mensen 
deed hen veranderen.
Deze Jezus van Nazaret staat centraal in 
de dagen van de Veertigdagentijd, in de 
Goede Week en met Pasen. Ons leven is 
verbonden met zijn levensweg, met zijn 
levenseinde en zijn verrijzenis.
Alle Paasverhalen in de Schrift zeggen 
met nadruk en grote vreugde: de Heer, 
Hij leeft!
Wij gaan dat in de komende dagen horen 
en we gaan dat vieren!
Op Palmzondag gaan we Jerusalem 
 binnen. Het is de stad waar het gaat 
gebeuren.
In de Goede Week komen we op Wit-
te Donderdag samen rond de tekenen 
van het Laatste Avondmaal. Op Goede 
 Vrijdag rond het kruis op de Calvarie-
berg. Op Paaszaterdag is er de Paaswake-
viering: vuur, licht, water, Paaskaars, ons 
eigen geloof: alles nieuw.

Op Paaszondag vieren we verrijzenis, 
opstanding uit de dood, nieuw leven rond 
de nieuwe Paaskaars. Het is het feest van 
de verrezen Heer, feestelijke Paasviering 
met als afsluiting het Alleluia van  Händel. 
Op Paasmaandag is er opnieuw het getui-
genis van paasgeloof.

In de liturgische agenda hierboven zijn 
deze bijzondere dagen opgenomen, met 
hun eigen vieringen. Het zijn dagen die 
het waard zijn om ze samen, met velen 
samen, te vieren. Van harte bent u wel-
kom!
Dank voor alle voorbereiding, gericht 
naar de koren, naar de lectoren, de 
misdienaars, de voorgangers, versier-
groep, kerkschoonmaak, de kosters. De 
 Veertigdagentijd gaan we afsluiten met 
de komende Goede Week en Pasen.
Van harte u toegewenst een zalig Pasen, 
licht, lente, nieuw leven…. omdat we 
Pasen vieren!

Pastor J. Suidgeest 

Goede Week en Pasen
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Uit de vergadering van maart 
2014

Financiën en 
Onderhoud

De penningmeester, N. v. d. Gulik, 
heeft een overzicht gemaakt van baten 
en lasten van de begraafplaats over 
het jaar 2013, met vergelijkende cij-
fers over drie voorafgaande jaren. Het 
is een helder geheel, met dank daar-
voor. Dit overzicht wordt naar het 
Bisdom gestuurd. Er is briefwisseling 
met de Gemeente over de huur van de 
parkeerplaats tijdens de kermisdagen. 
Er is indertijd een huurovereenkomst 
afgesloten waarbij de helft voor de 
kerk is. Daar willen we de Gemeen-
te Medemblik aan houden. Van het 
 Restauratiefonds (Monumentenzorg) 
is een voorschot binnengekomen 
betreffende onderhoudskosten die 
er zijn of gaan komen. De financi-
ële cijfers over het jaar 2012 zijn door 
het Bisdom goedgekeurd. Het is met 
dank aan de penningmeester voor al 
het cijferwerk.
Voor het drukwerk is een nieuwe 
printer aangeschaft, in de voortgang 
van de jaren. Het onderhoudscon-
tract met het vorige apparaat gaat in 
deze dagen verstrijken. 
Van de Stichting ‘Gemeenschaps-
veiling’ is de jaarlijkse bijdrage naar 
de parochie overgemaakt, met dank 
aanvaard. In enkele afzaten (con-
soles) buitenkant kerk (westzijde) zijn 
scheuren zichtbaar, soms zijn ook 

stukken steen losgeraakt. Het is een 
aandachtspunt voor de Monumen-
tenwacht, bij een volgende inspectie-
ronde. Dat geldt ook voor houtworm, 
op de zolder van de pastorie in een 
paar balken. 

Kerk en Samenleving

In de Veertigdagentijd van dit jaar wil-
len we, net als enkele anderen jaren, 
de uitnodiging, enz. verzorgen voor 
twee zogenaamde ‘sobere maaltijden’ 
in ‘de Inzet’. Die uitnodiging gaat deze 
keer via een brief-met-informatie, uit-
gereikt en meegegeven na afloop van 
een weekendviering. Het gaat om de 
datums: dinsdag 1 april en woensdag 
2 april (keuze-mogelijkheid). Van 
voorafgaande jaren ligt een draaiboek 
klaar, met daarin suggesties, enz. De 
Wereldwinkel zal aanwezig zijn. Via 
een DVD aandacht voor het project 
van de Vastenactie, in Sierra Leone. 
Een ‘sobere maaltijd’ meemaken, dat 
hééft wel iets als éxtra en bijzónder in 
de Vastentijd!

Gemeenschapsopbouw

Op dinsdag 11 februari was er in ‘de 
Inzet’ een avond voor de Wijkcon-
tactpersonen, daarin ruimte voor 
praktische punten, vraag en ant-
woord. Erwin Dol was uitgenodigd 
om te vertellen over de voortgang van 

het project ‘Watu Wangu’, in Kenia 
(Afrika). Een welkome invulling op 
deze avond, met beeld, geluid en toe-
lichting. Spontane collecte bracht op: 
€ 158,−. Met dank aanvaard.

Catechese en 
Liturgie

Aandacht wordt gevraagd voor de 
jaarlijkse ‘Stille Omgang’ in Amster-
dam, dit jaar op zaterdag 22 maart. 
Het blad ‘Nu en Straks’ geeft er infor-
matie over, zoals ook de posters op de 
borden achter in de kerk. Allemaal ter 
uitnodiging!
De zanggroep ‘Four Winds’ wil aan 
het eind van het jaar, op zondag 21 
december, een concert in onze kerk 
verzorgen. Verdere gegevens volgen te 
zijner tijd.
Op zondag 14 december is de jaar-
lijkse Interkerkelijke Kerstzangdienst 
in onze kerk, verzorgd door de plaat-
selijke Raad van Kerken. Tijdstip: in 
de namiddag. Het is een traditie van 
vele jaren: onze kerk versierd met 
kerstgroen en met de mooie kerststal. 
De Vormelingen bereiden zich voor 
op het Sacrament van het Vormsel. 
Als afsluiting van hun voorbereiding 
gaat het om zaterdag 5 april, in de 
vooravond. De Vormselviering is één 
viering. Hun aantal is: 26. 
De Eerste Communicanten staan nog 
aan het begin van hun voorbereiding. 
Ook voor hen is er een gevarieerd 
en uitnodigend programma. Ze zijn 
enthousiast! De dag van de Eerste 
Communie is zondag 27 april. Het 
gaat om één viering. Deze tijd van het 
jaar, een mooie periode voor de kin-
deren, in de leeftijd van resp. groep 8 
en groep 4. 

Regionieuws

De bisdomnota ‘Nieuwe Tijden, 
Nieuwe Wegen’ van 2004, met een 
concretisering in 2012, speelt in op de 
veranderingen in kerk en wereld, op 
weg naar de komende jaren. Het doel 
is om onze Haarlemse kerk af te stem-

Nieuws van het parochiebestuur
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men op de uitdagingen van de nieuwe 
tijd. Het bisdom stuurt de parochies 
en regio’s aan om tot (meer) samen-
werking te komen. Het bundelen van 
krachten mag alle aandacht krijgen 
om elkaar daarin van dienst te zijn. 
Naast samenwerking valt het woord 
‘samensmelting’ en het woord ‘fusie’. 
Inspanning mag/moet erop gericht 
zijn om te komen als vijf parochies 
van de regio tot een personele unie. 
Dit betekent: handhaving van zelf-
standigheid van de parochies, maar 
wel eenheid in een overkoepelend 
bestuur. In elke parochie blijft wel een 
‘bestuur’ of locatieraad voor uitvoe-
ring van taken zoals ook nu gebeurt. 

Een tweede model is het toewerken 
naar een fusie. Dit is een samen-
smelting van de vijf parochies tot één 
parochie. Dit klinkt zwaarder en is 
heftiger. De vijf parochies gaan dan 
op in één nieuwe parochie, met één 
bestuur. Plaatselijk zijn er of komen 
er locatieraden voor uitvoering aan 
de basis. 
In onze eigen vergaderingen als Paro-
chiebestuur, ook in vergaderingen 
binnen de regio, bespreken we de 
ontwikkelingen die gaande zijn. In 
dit tweede model komen de nodige 
vragen op ons af en zien we bezwa-
ren die om uitleg en overleg vragen. 
Het is goed om naar andere paro-

chies en regio’s te kijken met hún 
ontwikkeling en ervaringen. Begin 
april hebben we overleg met een bis-
domcommissie over deze zaken. Het 
is met onze vraag om nadere toelich-
ting, en aan ónze zijde onze ideeën en 
uitgangspunten vanuit de basis. We 
hebben niets tegen samenwerking, 
integendeel. Samenwerking kunnen 
we met genoeg voorbeelden noemen. 
We hechten wel aan de eigenheid, het 
voortbestaan en de waarde van de 
plaatselijke kerk. Ook dat is met voor-
beelden te noemen. 

Tot zover deze keer. We houden u op 
de hoogte.

Gaat u en uw parochie met beide 
bisschoppen mee op bedevaart, op 
pelgrimstocht naar Rome? In de 
meivakantie van 2015 organiseert 
het bisdom samen met de reisorga-
nisatie VNB een bisdombedevaart 
naar Rome. 

Samen op reis gaan, en zeker op 
 pelgrimage, is meestal een zeer ver-
rijkende ervaring.
Je stapt uit je eigen leefwereld en je 
gaat met elkaar op reis. Wij hopen dan 
ook, dat deze bedevaart een  positieve 
bijdrage zal leveren aan het vormen 
van levende en betrokken kerkge-
meenschappen in ons bisdom en de 
saamhorigheid extra zal versterken.
Er zal dan ook geprobeerd worden om 
mensen uit dezelfde parochie (regio) 
zoveel mogelijk bij elkaar in een 
groep en de accommodaties onder te 
brengen. 

Bus of vliegtuig

Er worden twee reismogelijkheden 
naar Rome aangeboden:
- Een 10-daagse busreis met mooie 

tussenstops op weg van en naar 
Rome (30 april t/m 9 mei 2015). 
Deze reis zal ca. € 999,− kosten.

- Een 6-daagse vliegreis naar Rome 
(2 mei t/m 7 mei 2015). Deze reis zal 
ca. € 789,− tot € 859,− gaan kosten.

N.B. Deze prijzen zijn nog onder 
voorbehoud. In juni 2014 zullen de 
 definitieve prijzen bekend worden 

en zal de inschrijving voor de reis 
geopend worden.
De prijzen zijn exclusief lunches 
(behalve op de reisdagen bij de bus-
reis, reis- en annuleringsverzekering 
en eenpersoonskamer toeslag). De 
deelnemers aan de bedevaart betalen 
dit reisbedrag direct aan de VNB.

In Rome bezoeken we meerdere 
hoogtepunten van deze bijzondere 
stad en van de wereldkerk. Ook zijn er 
(Eucharistie)vieringen met de Haar-
lemse groep in bijzondere kerken in 
Rome. Daarbij worden we muzikaal 
ondersteund door ons kathedrale 
koor. Daarnaast gaan we op audiëntie 
bij de Paus en genieten we met elkaar 
van de Italiaanse gastvrijheid.

Speciaal voor tieners 
en jongeren:

We willen ook speciaal de jongere 
leeftijdsgroep uitnodigen om met 
deze bedevaart mee te gaan. Voor 
deze leeftijdsgroep zal korting op 

de reissom mogelijk zijn. Hierover 
komt nog nadere informatie. Tieners 
en jongeren zullen hun eigen pro-
grammamomenten samen hebben. 
Ook spannen we ons in om in het 
programma rekening te houden met 
ouders met kinderen. Een program-
ma in Rome betekent veel lopen. Het 
is dus wel belangrijk dat mensen goed 
ter been zijn.

Website

Voor nadere en verdere gegevens is 
het goed om naar de website van het 
bisdom te kijken:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
romebedevaart 

Bisdombedevaart naar Rome: mei 2015
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Meer informatie in de 
binding na Pasen
kijk ook eens op 
www.40mm.nl

Voor meer informatie 
Anneke Breg
tel.: 582598 
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Vanaf begin maart zijn wij als werk-
groep met de kinderen bezig met 
de voorbereiding op weg naar hun 
 eerste Heilige Communie. Op zater-
dag 12 april gaan de kinderen aan 
tafel met pastor Suidgeest.

Op woensdagmiddag 19 maart 
kwamen Jur, Cindy en Saskia de 
 kinderen vertellen over de kinderen 
in  Gambia. 
Zij vertelden heel enthousiast over de 
projecten die door de Stichting June 
de laatste 15 jaar zijn gerealiseerd, 
dankzij alle mensen die de stichting 
financieel steunden. 

Er zijn inmiddels 3 scholen gebouwd, 
een brug is aangelegd over een lengte 
van 40 meter. Ook zijn waterpompen 
aangelegd op verschillende plaatsen 
in Gambia. Het was een interessante 
middag en de kinderen luisterden 
heel aandachtig. Na afloop waren er 
veel vragen, het verhaal van Stichting 
June heeft een diepe indruk achterge-
laten op de kinderen.

Wilt u hier iets meer over weten? Kijkt 
u dan eens op www.june-gambia.nl. 
Voor de kinderen in Gambia gaan 
de communicantjes ook iets doen, 
want zij krijgen waarschijnlijk allerlei 
cadeautjes en geld voor hun Commu-
niefeest. Het zou mooi zijn als ze daar-
van iets gaan delen met kinderen die 
bijna niets hebben. Daarom  krijgen 
ze tijdens het project een spaardoosje. 
We hopen dat ze daar iets in doen 
voor Stichting June.  

De kinderen zijn inmiddels ook met 
hun klas naar de molen van Wervers-
hoof geweest.
 
Nog een paar weken, wanneer we het 
hele project af hebben, is het tijd voor 
hun Eerste Heilige Communie op 
zondagochtend 27 april. De viering 
begint om 10.00 uur. Het kinderkoor 

Weerenlied zingt en we hopen dat heel 
veel mensen komen kijken en luiste-
ren naar dit feestelijke gebeuren. 
Wij wensen alle communicantjes en 
hun ouders nog veel plezier met de 
voorbereidingen en voor 27 april een 
hele mooie dag.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep 1e Communieviering
Namens de werkgroep: 
Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

STICHTING DE OASE

Johannes Poststraat 58
1624 CD HOORN
Tel: 0229-239921
E-mail: oasehoorn@kpnmail.nl
Facebook; Christelijke Bookshop de Oase

Binnenkort is het weer tijd voor de communie in uw parochie, een blijde 
gebeurtenis in elk betrokken gezin, waar vaak ook een leuk cadeau bij 
komt voor de communicant.

Christelijke Bookshop de Oase, aan het bovenstaande adres, biedt u 
een uitgebreid assortiment aan. 

Hierbij kunt u denken aan:

Kinderbijbels 
Boekjes over diverse onderwerpen uit de Bijbel
Kruisjes, bekers 
Kaarsen, rozenkransen
CD’s en DVD’s
Kaarten  voor doop, communie, vormsel

Voor elk budget is er wel iets passends te vinden.
Is uw nieuwsgierigheid geprikkeld? 
Kom u dan vrijblijvend bij ons kijken.

U zult verrast zijn over de keuze die wij kunnen bieden voor dit feest.
Ook voor andere zaken, zoals cadeaux voor bijvoorbeeld de doop en het 
vormsel kunt u bij ons terecht.

Heeft u nog vragen, schroom dan niet maar bel ons, wij adviseren u graag 
over ons aanbod.

Onze openingstijden zijn: Dinsdag 13:00 - 17:30
 Woensdag 13:00 - 17:30
 Donderdag 09:45 - 17:30
 Vrijdag 13:00 - 17:30
 Zaterdag 12:00 - 17:00

Tot ziens bij ons in de winkel.  Johannes Poststraat 58
U kunt ons bellen op tel. nr.  0229 239921  
e-mail, oasehoorn@kpnmail.nl

Het team van de Oase



10 | Nu en Straks | 11 april 2014

Zaterdag 5 april heeft het Vormsel plaatsgevonden. Alle 
26 kinderen van de drie basisscholen zijn gevormd door 
de heer Moltzer. 

Op moment van schrijven moet dit echter nog gebeuren. 
We kunnen u vertellen dat het project ‘Growing Up’ is 
afgerond en de versieringen voor de kerk zijn gemaakt. 
Een bezoek aan de pastorie en de traditionele ganzen-
bordavond met de kinderen en hun ouders moeten nog 

plaatsvinden. Kortom nog heel wat drukte voor zaterdag 
5 april. We hopen u in de volgende editie van de Nu en 
Straks meer te vertellen over deze bijzondere viering!

Fijne paasdagen voor iedereen,

Hartelijke groet,

Werkgroep Vormen

Nieuws van de werkgroep Vormen

Op vrijdag 23 mei 2014 organiseert De Zonnebloem 
afdeling Wervershoof een uitje naar de Broekerveiling 
in Broek op Langedijk.

Het vertrek is vanaf de Werenfriduskerk in Wervershoof 
om 9:30 uur.
De kosten van deze dag zijn € 20,−. U krijgt hiervoor koffie 
met een Broekerbol en een lunch, bezoek aan het veiling-
museum, de veiling en een rondvaart.
U kunt zich tot 29 april opgeven bij: 
Gea van Beekveld tel.: 0228-583615 
of bij Agatha Breg 0228-582750.

Mocht u slecht ter been zijn, er zijn rolstoelen beschik-
baar. Onze enthousiast vrijwilligers helpen u graag. Bij uw 
opgave graag vermelden of u gebruik wilt maken van een 
rolstoel.

Uitje Zonnebloem
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Op dinsdag  11 februari 2014 hebben 
we onze jaarlijkse wijkcontactavond 
gehouden.

We hadden Erwin Dol uitgenodigd 
om over hun project (zijn vriendin 
Inge doet ook mee met het project)
te komen vertellen. Erwin had zijn 
moeder (Maria) meegenomen om te 
“soufleren”. Maria bakt trouwens ook  
overheerlijke appeltaarten die men bij 
haar kan bestellen en wat ten goede 
komt aan de stichting Watu Wangu!! 
Aan de hand van een fotopresen tatie 
vertelde hij enthousiast over al de 
ontwikkelingen. 
Stichting Watu Wangu is in 2007 
opgericht door Hellen Mbathi en 
Theo Koopman. In de periode 2007 
tot en met begin 2011 is het kinder-
tehuis gebouwd en in april 2011 was 
de opening.
Inmiddels huisvesten en verzorgen ze 
daar negentien kinderen van 4 t/m 9 
jaar. Ook werden er enkele bore holes 
(waterput)  aangelegd, niet alleen 
voor het kindertehuis, maar ook voor 
de plaatselijke bewoners. 
Erwin, Inge en hun familie zijn nu 
bezig om fondsen te werven voor aan-
schaf van een tractor met tankwagen. 

Dit om een grote watertank bij school 
enkele malen per week met water te 
kunnen vullen uit het borehole van 
het kindertehuis. 
Erwin besteedde ook nog even aan-
dacht aan de Foodfair op 23 februari 
2014 in ’t Fortuin. 
Dit is een grote actie die georganiseerd 
is door de werkgroep Auxilia-Brasili-
ja en de opbrengst daarvan gaat naar 
de stichting Watu Wangu.
Nadat Erwin enkele vragen had 
beantwoord, bedankte ik  hem en zijn 
moeder en ontvingen zij een bijdrage 
voor  de stichting.
Na een heerlijk kopje koffie heb ik 
de wijkcontactpersonen eerst warm 
gemaakt voor de Stille Omgang die 
gehouden wordt op 22 maart en daar-

na om te keezen.
Een enkeling had nog nooit gekeezd, 
maar voor de avond om was, waren 
ook zij verslaafd.
Het was een gezellige avond, iedereen 
deed fanatiek mee, maar het belang-
rijkst: er werd veel gelachen!
Sommige weten nu weer een cadeau-
tje te vragen voor hun verjaardag.
Na afloop ging er nog een pot rond 
om eventueel een donatie te geven 
aan het project van Erwin en Inge. Er 
werd maar liefst € 100,− opgehaald.
Rond de klok van tienen ging ieder-
een weer naar huis.
Nu maar afwachten wat wij voor  jullie 
volgend jaar in petto hebben.

Annelies Neefjes-Schouten.

Wijkcontactavond 2014

Vorige week vrijdag werd JP2012 
door Ton Schouten ontvangen in 
de Dars. We kregen uitleg over de 
geschiedenis van De Dars en over 
hoe Ton en zijn dochter Inge daar 
eigenaar van zijn geworden. Ook 
vertelde hij over de Bloesem in Wog-
num en over hoe de fitnessformule 
Basic Fit een groot succes werd en 
voor veel geld kon worden verkocht. 
Voor de goede luisteraars vertelde 
hij allerlei marketingtips. Dus wie 
weet wat onze JP’ers daar in de toe-
komst nog mee gaan doen…

Na de uitleg volgde een rondleiding. 
We namen overal een kijkje. We 
mochten zelfs het kantoor bekijken 
en Ton vertelde dat daar de reclame 
ingesteld wordt, die te zien is op de 
schermen in de Dars en in de Bloe-
sem. We bekeken natuurlijk ook het 

gedeelte van de fitness, de spinning 
en de zelfverdediging. Ton vertelde 
ons over het belang van bewegen voor 
onze gezondheid en we voegden, bij 
de zelfverdediging, meteen de daad 
bij het woord in de Shibu Dojo; de 
schoenen en sokken gingen uit en we 
sloegen en trapten er op los. Nou ja, 
beheerst natuurlijk en met gebruik-
making van veilige kussens en pas na 
een goede uitleg van Wanda Duijn.
Sensei. En natuurlijk ook niet zonder 
eerst een warming-up te doen. 
Wanda liet ons daarna allerlei manie-
ren zien van jezelf verdedigen tegen 
een belager. Daarna mochten we dat 
op elkaar uitproberen. Er kwam bij 
onze JP’ers veel agressie los, maar dat 
werd gelukkig allemaal opgevangen 
door de kussens die we erbij moch-
ten gebruiken. Al was een kussen niet 
altijd voldoende, want soms was de 

kracht van de ander veel groter dan je 
zou kunnen opvangen. Het gebeurde 
dan ook, dat sommigen daarbij ach-
teruit wankelden of zelfs tegen de 
muur belandden. Iedereen kon daar 
gelukkig hartelijk om lachen. We 
hadden veel lol en leerden tegelijker-
tijd allerlei tips en trucs van Wanda, 
over je eigen houding, uitstraling, 
positie en manieren van verdediging. 
Dat deed zij samen met een paar van 
haar leerlingen. We willen hen dan 
ook hartelijk danken voor hun vrij-
willige inzet; dômo arigatô. 
Ook Ton hartelijk bedankt voor de 
uitleg, rondleiding en sponsoring.
Over onze volgende JP-avond krijgen 
jullie binnenkort weer een bericht, 
dus houd de Binding en je mailbox 
goed in de gaten.

Groetjes van de JP-leiding

JP2012 in de Dars
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Voor het campagneproject 2014 gaan 
we naar Koidu in het  Afrikaanse 
Sierra Leone. Koidu ligt in het oos-
ten van het land, in het Kono-dis-
trict. Daar hebben de zusters van 
St. Jozef van Cluny het ‘Diomplor-
programma’ opgericht.
Het is tijdens de jarenlange burger-
oorlog begonnen als een spontaan 
initiatief in de vluchtelingenkam-
pen in Guinee. Verschillende groe-
pen opstandelingen bonden na de 
militaire staatsgreep in 1992 de 
strijd aan tegen het regeringsleger. 
De helft van het land werd oorlogs-
gebied en een kwart van de bevol-
king sloeg op de vlucht.

De zusters zagen in de vluchtelingen-
kampen de mensen en hoorden de 
verhalen: “Het waren verschrik kelijke 
verhalen en ze raakten me diep,” ver-
telt zuster Teresa. Ze ging destijds 
vaak naar het bos – “om te lopen, 
lopen, lopen” – om haar gedachten 
weer wat op orde te krijgen: “Er waren 
momenten dat ik alle geloof en ver-
trouwen kwijt was. Dan vroeg ik me 
af of het iemand iets kon schelen wat 
er met deze mensen gebeurde.” 
Zuster Teresa zag het enorme poten-
tieel van de mensen in het vluchtelin-
genkamp. Ze zocht jonge vrouwen bij 
elkaar om de kinderen les te geven. 
Via rollenspellen werkten ze aan de 
oorlogstrauma’s, maar ook aan gezon-
dere man-vrouwverhoudingen.

Terug naar huis 
De burgeroorlog is in 2001 afgelopen. 
In 2003 vragen de mensen uit Koidu, 
onder leiding van ‘chief ’ Ambrose 
Jimissa of de zusters zich blijvend bij 
hen willen vestigen. De situatie die 
de vluchtelingen thuis aantreffen is 
“verschrikkelijk,” vertelt Ambrose 
Jimissa: “Alle huizen waren verwoest, 
maar ook de scholen en ziekenhuizen. 
Er was niets om naar terug te keren. 

Eigenlijk hadden we het als vluch-
telingen beter, want toen kregen we 
voedsel van de VN.” 
Zo komen zuster Teresa en haar mede-
zuster Mary Anthony naar Koidu en 
starten ze het Diomplor-programma. 
Daarbij willen de zusters de mensen 
helpen weer een thuis te bouwen.
Ze doen dat op verschillende manie-
ren. Zo hebben de zusters een school 
gesticht voor de kinderen, is er een 
speciale nijverheidsopleiding voor tie-
nermoeders en kunnen de ouders zelf 
hun geld verdienen via de zogenoem-
de ‘business and savings’-groepen. 
Dat zijn kleine groepen die gezamen-
lijk een lening krijgen. Het geld wordt 

verdeeld en wekelijks stort iedereeen 
een bijdrage terug in de pot’. Daarvan 
wordt de lening afbetaald en worden 
leden geholpen die bijvoorbeeld hun 
handel willen uitbreiden.

Actiematerialen via de webshop
Op de website vindt u meer informatie 
over het campagne-land Sierra Leone 
en het Diomplor-porgramma. Tot 
dusver verstuurden we veel materia-
len automatisch per post. In de prak-
tijk blijkt echter dat veel groepen hun 
eigen actie organiseren en dat veel 
materialen ongebruikt blijven. Dit 
belast niet alleen het milieu on nodig, 
maar kost ook veel geld, geld dat we 
liever ten goede laten komen aan de 
campagneprojecten. Concreet bete-
kent dit dat u alle materialen die u 
nodig hebt, zelf kunt bestellen via de 
webshop op www.vastenaktie.nl.

Wat kunnen we bijdragen?
Vastenaktie wil de zusters helpen 
bi het verstevigen en uitbreiden van 
het Diomplor-programma in Koidu. 
Daarvoor is natuurlijk geld nodig. 

Wat kunnen we onder meer bijdra-
gen:
◆ Voor € 150 kan een tienermoeder 

een vak leren.
◆ Voor € 200 kan één kind drie jaar 

lang naar school, inclusief school-
boeken en lunches.

◆ Met € 250 kan één nieuwe business 
& savings-groep van start.

◆ Voor € 2.700 kunnen we één basis-
schooldocent opleiden.

De zusters van de Heilige Jozef 
van Cluny
De zusters van Cluny vormen een 
belangrijkd missiecongregatie, die 
zijn wordtels in Frankrijk heeft. Stich-
teres Anne-Marie Javouheiy (1779-
1851) werd geboren als dochter van 
rijke boeren in Bourgondië tijdens 
de Franse Revolutie. Samen met acht 
vriendinnen sticht ze in 1807 haar 
eigen orde. De groep is gericht op 
onderwijs en staat spoedig bekend 
om zijn vernieuwende aanpak. Tegen-
woordig zijn er zo’n 3.000 zusters, die 
werken in ongeveer 50 landen. 

Wilt u de mensen in Sierra Leone 
helpen en financieel steunen?
Dan kunt u dat doen op de volgende 
manieren.
Via de giro NL21 INGB 000 000 5850 
t.n.v. Vastenaktie Den Haag of in de 
offerblokken acher in de kerk en de 
vastenzakjes die in het vorige num-
mer van Nu en Straks zaten. En dan 
zijn er ook nog de collectes na de 
Paasvieringen op Paaszaterdagavond 
en Paaszondagochtend, achter in de 
kerk. Alvast onze hartelijke dank 
voor uw gift. Ook namens de bevol-
king in Koidu.

Groep Kerk en Samenleving
Karin v.d. Gulik
Joanna Neefjes
Hilda Neefjes

Vastenaktie 2014
Bouwen aan een thuis in Sierra Leone
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De Stille Omgang komt al meer en 
meer onder de aandacht bij de men-
sen van Wervershoof en omstreken, 
door persoonlijke benadering via 
de verschillende werkgroepen in 
de parochies. Met als resultaat een 
opgave van 31 pelgrims, waarvan 
19 mensen voor de eerste keer mee 
gingen. De intentie om mee te gaan 
kunnen heel divers zijn: devotie, 
geloof, bezinning, rust, nostalgie, 
meditatie, saamhorigheid en eigen 
invulling of een sportieve prestatie. 

Met drie bussen uit West-Friesland 
kwamen we aan in Amsterdam-
Noord vlakbij de Wervershoofstraat 
waar we uitstapten met 132 pelgrims 
en liepen we via een bruggetje en 
een smal klein straatje naar de Sint 
Augustinus kerk. Een sfeervolle kerk, 
die in het klein wel op onze eigen 
Werenfriduskerk leek, wat vertrouwd 
aanvoelde en warmte uitstraalde. De 
groep van 62 lopers uit Nibbixwoud 
werden dan ook gastvrij ontvangen 
in de Crypte van de kerk en daarna 
gezamenlijk naar de Mis.

De Heilige Mis begon om 22.00 uur en 
hulpbisschop Hendriks verwelkomde 
ons. Het is goed U hier weer te zien 
bij de Stille Omgang van dit jaar. Wij 
zijn vanavond bijeen gekomen om het 
wonder te vieren dat de Heer bij ons 
is, en het Mirakel van Amsterdam te 
eren.

De intentie was: “In de stilte hoor je 
meer: God spreekt in onze tijd” 
Tijdens de preek sprak monseigneur 
Hendriks: Als we in Amsterdam 
rondlopen langs de barretjes, cafés en 
coffeeshops, zien we allerlei zaken die 
mensen in verleiding brengen, die je 
kunt samenvatten met de woorden: 
geld, seks, drugs en uiterlijk vertoon. 
Terwijl wij daar in stilte lopen, gaat 
het leven rond ons verder, maar je 
voelt een afstand: ergens zijn we dan 
toeschouwer van die wereld die zoveel 
dingen belangrijk vindt, die helemaal 
niet belangrijk zijn, die voorbij gaan. 
Want een mens is eigenlijk op zoek 
naar iets anders. Ieder mens zoekt 
uiteindelijk liefde, belangeloze liefde. 
Die liefde maakt gelukkig.

Mooi gesproken woorden die ons 
inspireren om op zoek te gaan naar 
de diepere waarden van het leven.

Tijdens de dienst zong het dames- en 
herenkoor uit Hoogwoud een mooie 
Latijnse mis en Gregoriaanse liede-
ren. De lezingen werden gedaan door 
de heer Piet Klaver. Voor de zegen 
werd het gedicht: “Pelgrim” voorgele-
zen. Na afloop van de Mis gingen we 
richting de bus die ons naar het Cen-
trum bracht. Daar konden we begin-
nen aan de Stille Omgang.
Wandelen in stilte in het hartje van 
Amsterdam. Wat een mooi gehoor 
dat stille, je kon de lopers horen lopen, 
geweldig! De jongeren aanwezig in de 
stad met hun gelach, geschreeuw en 
opmerkingen van wat is hier gaande: 
“een stille demonstratie”, het stoorde 
ons niet. Het blijft een unieke avond 
met voor een ieder een eigen beleving 
met reacties van: warm, mooi om een 
keer mee te maken, indrukwekkend, 
het doet me toch wel wat, een hele 
belevenis. 

Er liepen in de nacht van 22 op 23 
maart 2014 ongeveer 7.000 men-
sen mee. De organisatie, ondanks 
de Nucleaire Top aanwezig rondom 
Amsterdam, was fantastisch goed 
georganiseerd. Na afloop stond in 
de Lutherse kerk koffie/thee klaar en 

konden we nog even napraten over 
hoe een ieder de tocht ervaren had. 
We kregen een seintje voor vertrek 
en met iedereen weer in de bus aan-
wezig, reden we Amsterdam uit. We 
baden nog een tientje van de rozen-
krans voor een veilige thuiskomst 
en ter afsluiting van deze bijzondere 
avond.
Met een voldaan gevoel ging een ieder 
richting huis. 

Tot ziens Margriet de Vries 

Evaluatie de Stille Omgang 2014

Pelgrim 

Pelgrimstocht van mensen,
reizend door de tijd
naar waar de weg ons heenvoert
en ons verhaal toe leidt.

Elke weg gekozen
leidt ons slechts naar Een.
Het doel van je bestemming
bepaal jijzelf alleen.

De een gaat over bergen,
de ander door een dal.
Geroepen door verhalen,
vereeuwigd overal.
Blijf je hart steeds volgen,
trouw aan je gevoel.
Want pelgrim, met dat inzicht
bereik je eens je doel.

Als je op je doortocht een antwoord 
 zoeken zou.
Weet, het ligt verborgen in jou.

Allen zijn we pelgrim.
Reizend door de tijd
naar waar de weg ons heenvoert
en ons verhaal toe leidt.
Blijf je sporen volgen.
Zoek in elk moment.
Eens leidt het naar de oorsprong
van wie je werkelijk bent.

Pelgrim, blijf geloven
In wie je werkelijk bent.

Het gedicht is geschreven door 
Wilma van Ophem-van der Meer
Uit de gedichtenbundel 
Pelgrimstocht van Mensen…

SINT AUGUSTINUSKERK 
Amsterdam-Noord



14 | Nu en Straks | 11 april 2014

Oproep  PCI
Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.
Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog 
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in 
grote financiële nood verkeren.

Wij als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling 
(PCI) staan in nauw contact met andere hulpverleners en 
maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood 
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen of 
gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.

Wij van de PCI proberen deze gezinnen of alleenstaanden 
waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn onze 
middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten uit giften 
en collectes steeds meer terug. 

Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle 
inwoners van Wervershoof, ongeacht politieke of 
geloofsovertuiging, om onze PCI financieel te steunen.

Wij kunnen dan 
deze mensen, al is 
het maar een heel 
klein beetje, meer 
ruimte geven in hun 
beperkte financiële 
situatie.

Wij hopen dat 
door deze oproep 
veel mensen en 
bedrijven een 
bijdrage storten op ons 
IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54 
ten name van: 
PCI te Wervershoof
Penningmeester: Mevrouw A. Deen te Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw L. Broersen
0228-581039

Beste mensen

Zoals u misschien weet is onze stichting een zogenaamde 
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit heeft niet 
alleen voor ons, maar ook voor de donateurs, de nodige 
voordelen. Nu heeft men de regels voor de ANBI aan-
gescherpt. Dat betekent dat er meer informatie over de 
stichting op de website geplaatst moest gaan worden. Dat 
is inmiddels gebeurd. U kunt dat daar allemaal terug vin-
den.

Zondag 23 februari 2014 organiseerden wij een grote 
FOODFAIR in ’t Fortuin in Wervershoof. Men kon genie-
ten van overheerlijke hapjes en van verschillende “lokale 
artiesten”. Het was heel bijzonder. Het begon allemaal met 
een optocht van tractoren. Bewoners van Leekerweide 
namen plaats naast de chauffeurs en na ongeveer 3 kwar-
tier eindigde men bij ’t Fortuin, de plek waar het allemaal 
ging gebeuren. Er is enorm genoten van de optredens en 
van de heerlijke hapjes uit Portugal, Kenya, Ruwanda, 
Mexico en de Filippijnen. 
De opbrengst van het geheel (€ 3000,−) komt ten goede aan 
een project in Kenya. De bedoeling is dat er een tractor 

met watertank aangeschaft gaat worden om zo een school 
te voorzien van water.  

Onze tweede grote actie is de beklimming van de Mont 
Ventoux in het weekend 19 tot en met 23 juni van dit jaar. 
Hierover zullen wij u op een later tijdstip informeren. 
Mocht u die beklimming een echte uitdaging vinden, dan 
bent u meer dan van harte welkom om mee te fietsen of te 
wandelen. Van beide acties vindt u de nodige informatie 
op de website.

Soms heb je van die momenten dat je even terug denkt. 
Wij zijn ruim 27 jaar geleden begonnen als Brasili-ja. In 
de loop van al die jaren hebben we heel veel kleinschalige 
projecten mogen ondersteunen, dank zij hen, die ons een 
warm hart toedragen. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. 
Wij hopen dat we dat nog lang mogen doen.

Met vriendelijke groet      
Kees Ooijevaar, secretaris

KvK: 371000429  
Bank: NL16 RABO 03689.48.870 t.n.v. Auxilia

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

Maart 2014
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Twintig jaar geleden mochten de 
toenmalige bewoners van het oude 
Sint Jozef aan de Dorpsstraat ver-
huizen naar hun nieuwe optrekje 
op de Gouw nummer 2.  Een mooi 
modern gebouw geschilderd in frisse 
pasteltinten in de diverse ruimtes. 
Het was plezierig om daar te wonen. 
En nu twintig jaar later werd er feest 
gevierd, reden voor de redactie om 
eens te horen hoe het feest is verlopen. 

Wij zijn in gesprek gegaan met Anne-
miek de Wit, de huidige manager van 
verzorgingshuis Sint Jozef die hier al 
negen jaar werkzaam is.

De feestweek
Maandag 17 maart zijn we gestart met 
de feestweek. De opening werd ver-
zorgd door Theo en Els Spigt. Dat was 
wel bijzonder want twintig jaar terug 
hebben zij ook de opening gedaan, 

dus het was heel toepasselijk.
’s Middags was de jaarvergadering 
van de cliëntenraad, met een luxe 
broodmaaltijd daar achteraan. Zo was 
er elke dag een activiteit. Donderdag-
middag hield de KBO haar jaarver-
gadering in de zaal met aansluitend 
gezellige muziek van het duo Sjaak 
Steltenpool en Vok Berkhout. Daar 
hebben ook veel bewoners van kun-
nen genieten. Vrijdag in de vooravond 
was de gebruikelijke kerkdienst. Om 
het een beetje vol te kunnen houden 
voor de bewoners, waren de activitei-
ten aangepast. Dinsdagavond trad het 
KaaBee cabaret op. Dat was het enige 
avondprogramma, maar we konden 
merken dat het minder druk was. 
De avond zelf was heel leuk. Woens-

In gesprek met 
Annemiek de Wit
Twintig jaar geleden mochten de toenmalige bewoners van het oude Sint 
Jozef aan de Dorpsstraat verhuizen naar hun nieuwe optrekje op de Gouw 
nummer 2.  Een mooi modern gebouw geschilderd in frisse pasteltinten in 
de diverse ruimtes. Het was plezierig om daar te wonen. En nu 20 jaar later 
werd er feest gevierd, reden voor de redactie om eens te horen hoe het feest 
is verlopen. Wij zijn in gesprek gegaan met Annemiek de Wit, de huidige 
manager van verzorgingshuis Sint Jozef die hier al negen jaar werkzaam is.

De opening van de feestweek werd verzorgd door Theo en Els Spigt
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dag hadden we een diner, donderdag 
wat lekkers bij de koffie, vrijdag een 
brunch en zaterdag de lentefair.  Het 
was gezellig druk. Jammer was wel 
dat voor de rondleiding, om de faci-
liteiten van de locatie te bekijken, 
weinig animo was. Er kon een kijkje 
worden genomen in de fitnessruimte, 
de linnenkamer, de kapsalon draaide 
’s middags, de keuken had de ruimte 
open gesteld. Voor het  eerst hielden 
we de lentefair op zaterdag. Kinderen 
sporten, de winkels zijn open mis-
schien had dat er mee te maken. Het 
was evengoed een gezellige drukte. 
De mensen kregen een kopje koffie of 
thee aangeboden. Er was ook een sie-
raden- en kaartenkraam. Verder was 
er iemand met rommelmarktspulle-
tjes en iemand voor het stofferen van 
stoelen. Zij hebben het best wel rustig 
gehad en dat is jammer. 

De Gouwen Hoek
Toen we op een gegeven moment een 
nieuwe vloer en meubels in de eetzaal 
hadden staan wilden we ons restau-
rant een naam geven. De naam is door 
het keukenpersoneel bedacht. Het res-
taurant ligt aan de Gouw en gebouwd 
in een hoek, vandaar de toepasselijke 
naam: ‘De Gouwen Hoek. We hebben 
een open tafel voor mensen die van 
buiten komen eten (ook voor mensen 
vanuit het dorp). Regelmatig organi-
seren we themadiners. We proberen 
steeds meer een wijkgerichte functie 
aan St. Jozef te geven. De folder komt 
uit met “welkom in het huis van de 
wijk”. Mensen kunnen een kop koffie 
komen drinken. De biljarts worden al 
wel regelmatig gebruikt door man-

nen uit de buurt. Van het restaurant 
wordt nog niet echt gebruik gemaakt 
door mensen van buiten het verzor-
gingshuis. 
Voor de bewoners ligt het restaurant 
ook niet centraal. Het is het best wel 
een wandeling en zij komen ook al drie 
keer op een dag. We hebben een prach-
tige grote zaal, maar het is dus niet echt 
levendig om het zo maar te zeggen. Dat 
zien we graag anders. Er is geen leeftijd 
aan verbonden. Het is vrij toegankelijk 
voor iedereen. Kinderen en kleinkin-
deren van de bewoners komen ook af 
en toe. De maaltijden zijn onder de 
middag tussen twaalf en één. We over-
wegen om de maaltijd naar half één 
te verplaatsen. De ochtend is best wel 
druk voor de bewoners.
 
Dagverzorging
We hebben twee huiskamers, een op 
de tweede etage en een op de begane 
grond. We willen ook op de eerste 
etage nog een huiskamer. Deze huis-
kamers zijn bestemd voor de bewo-
ners van St. Jozef die structuur nodig 
hebben. 
Ook hebben we de dagverzorging op 
maandag, dinsdag en donderdag voor 
mensen uit het dorp. Daar worden het 
spannende tijden voor, want volgend 
jaar gaat de financiering hiervan naar 
de WMO, de gemeentes. We zijn met 
een werkgroep van de Omring en de 
betreffende gemeentes in overleg hoe 
dit straks vorm gaat krijgen. We heb-
ben nu nog 10 tot 11 bezoekers. Als 
mensen geen indicatie krijgen kan het 
ook tegen betaling voor de wijkdag-
activiteiten. Daar zullen mensen aan 
moeten wennen.  Nu staat een wijk-

activiteit voor € 10,− per dag. Eigen-
lijk betalen de mensen voor de maal-
tijd. Bij de dagopvang staat ook een 
betaalde kracht. Dit alles is mogelijk 
omdat de gemeente Medemblik daar 
subsidie voor geeft. Op deze manier 
kunnen we dit nog steeds aanbieden, 
maar dat geldt alleen voor de gemeente 
Medemblik. Onze grootste angst voor 
de dagopvang is, dat geldt voor alle 
locaties van De Omring, waar gaat de 
gemeente straks haar geld aan uitge-
ven. We zijn met een plan van aanpak 
bezig. De mensen die voor de dag-
opvang komen willen graag kaarten, 
rummikubben, dat soort spel letjes 
en sociale contacten. Dat zouden ze 
straks ook in de Schoof kunnen doen 
bij wijze van spreken. Misschien dat 
de Omring op locaties verschillende 
activiteiten gaat aanbieden, b.v. crea-
tiviteit, bewegen maar dat alles is nog 
toekomst. Mantelzorgers en vrijwil-
ligers zijn en blijven belangrijk.

Samenstelling bewoners
Mensen met zorgzwaartepakket 6 zijn 
er elf van. Wij kijken wat we die men-
sen kunnen bieden. We hebben nu 
twee ochtenden in “De zoete inval” 
voor deze mensen van 10.00-12.00 
uur activiteiten en ze kunnen elkaar 
daar ontmoeten. Dit wordt door twee 
vrijwilligers georganiseerd met even-
tueel medewerking van de huis kamer. 
We hebben bewoners met zorgzwaar-
tepakket 2 maar in hoofdzaak 3 en 
hoger. De hoogste is 7. Mensen die 
bedlegerig zijn, zijn er op dit moment 
niet. Zolang we de zorg kunnen waar-
borgen, zullen we mensen niet snel 
overplaatsen. Zorgzwaartepakket 1, 

De biljarts worden regelmatig gebruikt door de mannen uit de buurt
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Je moet wel zorgen dat je niet te ver wegfietst, want als de accu leeg is, is het een hele trap, vooral als de mensen wat zwaarder zijn

2 en 3 mogen niet meer opgenomen 
worden. 
In 2016 mag nog maar een kwart van 
de mensen met zorgzwaartepakket 4 
opgenomen worden. Angst voor leeg-
stand hebben we ook. Het wordt er 
allemaal niet eenvoudiger op.

Nieuwe bestemming
We zijn als Omring aan het kijken 
wat voor de locaties rendabel is. Voor 
dorpskernen zijn verzorgingshuizen 
heel belangrijk. Het blijft spannend. 
Als manager hebben we een onder-
nemersplan geschreven. Voor de aan-
leunwoningen is een wachtlijst van 
dertig mensen. Daarvan staan ook 
mensen op de lijst voor huishou delijke 
hulp, dus dan wordt weer gekeken of 
de thuiszorg daar iets voor kan bete-
kenen. Voor de woningstichting heb 
ik laatst ook een interview gegeven 
waarin o.a. aangegeven werd wat wij 
zoal te bieden hebben. Een overwe-
ging is om kamers tot appartement te 
verbouwen, maar dat is allemaal toe-
komst dus zeker nog niet aan de orde. 

Duofiets
Die zullen eerdaags weer uit de garage 
gehaald worden. Uit mijn hoofd zijn 
er een stuk of zes. We hebben mede-
werkers die als aandachtspunt Welzijn 
hebben en zij vragen aan de bewoners 
wie er wil fietsen. Op de dag zelf moe-
ten ze dit ook weer vragen.

Duofietser
Duofietser aan het woord: Als we 
fietsen met een bewoner moet het 
wel twintig graden zijn. De mensen 
trappen niet altijd zelf mee, dan wor-
den ze koud. Ik fiets meestal langs de 
plek waar de mensen vroeger hebben 
gewoond. Dan weten ze daar veel over 
te  vertellen. Als er toevallig een paar 
buren buitenstaan komen allerlei ver-
halen over vroeger los en komt er wei-
nig van fietsen, maar ze hebben een 
prachtige middag. Soms ga ik naar 
tuincentrum Den Heuvel, daar is het 
lekker warm en de mensen vinden 
het prachtig om dat te zien. 
Ik heb ook eens met meneer Meester 
van de Nieuwstraat gefietst. Als we 
langs de dijk reden vertelde hij over 
een boetje dat vroeger buitendijks 
stond. In dat boetje lagen zeilen voor 
dijkbescherming, bij heel slecht weer 
werd dat zeil over de dijk gelegd en 
met keien verzwaard. Die verhalen 
zijn heel interessant. 
Je moet wel zorgen dat je niet te ver 
wegfietst, want als de accu leeg is, is 
het een hele trap, vooral als de men-
sen wat zwaarder zijn. Het blijft leuk 
om te doen.

Fitness
Voor de fitness zijn nog dertien open 
plaatsen. Met de open dag waren er 
twee dames die er wel oren naar had-
den. Er zijn heel wat mensen uit het 

dorp die komen fitnessen. Het zou 
leuk zijn als ze daarna nog even een 
kop koffie/thee komen halen in De 
Gouwen Hoek.

Kerkdienst
De kerkdienst op vrijdagavond in 
St. Jozef wordt steeds druk bezocht. 
Dat vinden wij heel waardevol. Het 
wordt ontzettend gewaardeerd. Met 
Kerst en Pasen is de viering ’s och-
tends om 9.00 uur. 
Via familienet op de computer vragen 
wij wie ons kan ondersteunen om de 
bewoners op tijd naar de kerkdienst 
te brengen en daarvoor te helpen met 
ontbijt. Met Kerst waren er vijf men-
sen die ons daarbij hielpen. Nu voor 
Pasen hebben we al twee aanmeldin-
gen van familie.

Toekomst
Er staat best wel veel te gebeuren. 
Stilstaan is echter geen optie. Best wel 
spannend allemaal.

Wij danken Annemiek voor dit inter-
view en wensen dat onder haar leiding 
Sint Jozef nog heel lang het tehuis zal 
blijven waar onze senioren met veel 
plezier kunnen wonen en zorg kunnen 
krijgen die ze nodig hebben.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Familieberichten

Op 19 februari 2014 is op 84 jarige leef-
tijd overleden Theodorus Anthonius 
(Theo) Sijm.
‘Sterven doe je niet ineens…’ die woor-
den stonden als aanhef op de familie-
circulaire in herinnering aan Theo’s 
laatste levensfase. Daarin was er een 
terugval in gezondheid en kwam er 
een stilte voorgoed. Er was een eerste 
verwerking, op weg naar de verdere 
dagen.
17 januari 1930 was zijn geboorte-
dag in Venhuizen, als 3e kind van een 
groot gezin. Zijn vader was koster in de 
St. Lucaskerk daar. Dat gaf misschien 
wel een richting aan voor zijn latere 
keuze in Wervershoof: koster worden 
in de St. Werenfriduskerk. Vooraf-
gaand was er al bekendheid gegroeid 
met Wervershoof door kennis te maken 
met zijn bruid Agatha Aker. Hun huwe-
lijk was in 1955. Na enige jaren werden 
zij ouders van hun dochter Ellen, een 
hele gelukkige ervaring. Even gelukkig 
was het moment dat Ellen en Frank, 
in verdere jaren, gingen trouwen en 
het samen goed hadden. Hun leven, in 
Havelte, werd verrijkt met twee kin-
deren. Lief en leed gaan samen in het 
leven… die ervaring is er in elk men-
senleven. In de kracht van haar leven 
werd Aat ziek. Het gaf zorg, met op een 
gegeven moment een opname in Huize 
Lindendael in Hoorn voor verdere ver-
zorging. Theo was daarbij zorgzaam in 
de weer, met alle aandacht. Aat over-
leed in het jaar 1990 op haar leeftijd 
van 59 jaar. Het gaf verdriet en verwer-
king. Theo pakte zo goed mogelijk de 
draad van het leven weer op. In latere 
jaren volgde een verhuizing vanuit de 
Mendelstraat naar een kleinere woning 
op het Bisschop Grentplantsoen, een 
goede keuze. In het jaar 1993, afscheid 
van Pastor Janssen, beëindigde Theo in 
dezelfde maand zijn werk en taak als 
koster. Ook dat geeft de nodige herin-
neringen. Ruim 30 jaar is hij verbonden 

geweest als koster met de Werenfridus-
kerk en parochie, een lange tijd. Wat 
hij deed, was belangrijk: als schakel en 
contactpersoon tussen mensen, om te 
openen en als laatste af te sluiten, om 
voor te bereiden en klaar te zetten, om 
weer af te ruimen en op te bergen. Tal-
loze keren in de weer: in de dagen van 
het weekend, in de dagen van de week. 
Meegegaan in de tijd van liturgische 
veranderingen, nieuwe vormgeving en 
herkenbare stijl. In de weer met zijn 
handen die bloemen hebben geschikt, 
daar had hij talent voor, zijn handen 
die kaarsen hebben aangestoken en 
hebben gedoofd, de klokken hebben 
geluid, alles in goede banen geleid. 
Kerk, tuin en kerkhof, het was bekend 
en vertrouwd terrein, denkend zeker 
ook aan zijn goede maat en hulp: Cor 
Zwart. Het is met dank om de invul-
ling van zijn kosterstaak in vertrouwde 
omgeving hier.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met een vari-
atie aan herinneringen, dank en eer. 
Op 24 februari was de begrafenis in het 
familiegraf bij zijn echtgenote Aat, met 
ook daar nog woorden ten afscheid.

Op 9 maart 2014 is op de hoge leef-
tijd van 96 jaar in Huize St. Nicolaas 
in  Lutjebroek overleden Divera Maria 
(Vera) Rinkel-Boon. ‘Langzaam is het 
kaarsje van haar leven opgebrand’. Het 
is met een blije en dankbare herinne-
ring aan haar leven en aan haar per-
soon als zus, schoonzus en tante.
Op 17 september 1917 is zij in Wer-
vershoof geboren als vijfde kind binnen 
een groot gezin. Ze heeft een gelukkige 
jeugd gehad. Ze was op jonge leeftijd 
gemakkelijk inzetbaar als hulp in menig 
huisgezin. Al jong kreeg zij verkering 
met Simon Rinkel. Hun trouwdag was 
in 1942. Zij begonnen samen met een 
kleine kruidenierswinkel in Hem. Tot 
tweemaal toe raakte zij eruit door TBC. 
Gelukkig was er na herstel de voortgang 
van haar leven en van haar werk. Zij 
konden zich in latere jaren verbeteren 
met een prachtige zelfbedieningszaak 
in de Hemmerbuurt. Omdat zij geen 
kinderen hadden, konden ze veel tijd 

investeren in de nieuwe winkel. Bij alle 
drukte waren neefjes en nichtjes toch 
altijd heel welkom met hun bezoek, een 
logeerpartij of spontane hulp.
Toen zij het wat rustiger aan wilden 
doen, hebben ze de zaak kunnen ver-
kopen. Het was wel hun wens om wat 
verderaf te gaan wonen. Het werd de 
mooie omgeving van Heiloo. Ze bleven 
samen erg verbonden met alle gezin-
nen van de familie.
Nog vitaal in het leven staande,  gingen 
beiden in deeltijd werken. In vrije 
tijd was er het verenigingsleven en de 
bekendheid met een nieuwe vrienden-
kring, contacten genoeg.
Echtgenoot Simon overleed op 69-ja-
rige leeftijd in het jaar 1984. Ze waren 
42 jaar getrouwd. Het was een hele ver-
werking. Tante Vera pakte het leven 
weer zo goed mogelijk op.
In de loop van de verdere jaren werd 
haar eigen gezondheid minder. Door 
bemiddeling van familie kon zij verhui-
zen naar het Verzorgingshuis St. Jozef, 
hier in Wervershoof. Toen na korte 
tijd nog meer aandacht en verzorging 
nodig was, kwam het Verpleeghuis St. 
Nicolaas in Lutjebroek in beeld voor 
opname. Het is met dank voor de goede 
verzorging die zij er mocht ontvangen, 
de lange tijd van 12 jaar. Er kwam een 
stilte voorgoed over haar leven, met 
afscheid in de kerk van St. Werenfridus, 
de kringloop van haar leven voltooid. 
De Uitvaartliturgie was op zaterdag 
15 maart, met daarna begrafenis op 
het kerkhof in een familiegraf. Er was 
sprake van een bijzetting: bij Vera her-
begraven vanuit Heiloo de stoffelijke 
resten van haar man Simon, voor altijd 
weer samen.

Op 10 maart 2014 is onverwacht thuis 
overleden Petrus Jacobus (Piet) van 
der Gulik. Hij bereikte de leeftijd van 
71 jaar. Piet, wie kende hem niet? In zijn 
jeugdjaren een Pietje Bel die het avon-
tuur opzocht en zich ermee vermaakte 
met leeftijdgenoten.
Piet droomde van water. Hij kreeg de 
kans in zijn jonge jaren. Een jaar lang 
was hij van huis weg, varend op zee. Bij 
zijn terugkomst was het feest, versierd 

IN MEMORIAM
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met sterke verhalen, met vele cadeaus 
en leuke voorwerpen. Weer thuis kwam 
hij in dienst, bij de Marine. De dienst-
tijd was voor hem geen gezellige tijd. 
Hij was liever in Wervershoof, bij zijn 
goede vrienden, met verschillend werk 
dat hij uitprobeerde. Hij was er heel 
trots op dat hij had meegewerkt aan het 
tot stand komen van de Markerwaard-
dijk. Hij was een welkome werker op 
het land bij Dirk de Haan. Er was met 
elkaar genoeg te beleven, dat kwam 
altijd wel tevoorschijn.
Zijn laatste job was bijzonder: prikker 
van zwerfvuil langs de straten, voor 
de Gemeente. Hij was daarmee onder 
de mensen, daar hield hij van. Tegelijk 

deed hij nuttig werk, met de fiets en het 
wagentje achter de fiets erop uit. Tien 
jaar lang heeft hij het volgehouden. Een 
gemeentelijke onderscheiding viel hem 
ten deel. Hij was erdoor verrast én hij 
was ermee vereerd, dik verdiend. Hij 
maakte er een mooie dag van. 
Fietsen was zijn lust en zijn leven. Je 
kwam hem overal tegen. Het buitenle-
ven was zijn thuis, graag onderweg, in 
vertrouwde omgeving hier. Dat beeld 
mogen we bewaren in herinnering. 
Zoals gezegd, onverwacht is Piet thuis 
overleden. Daaroverheen de mijmering 
op de kennisgeving: ‘Je leefde je eigen 
leventje, met z’n vreugde en z’n smart, 
en in onze harten heb en houd jij, altijd 

een plaatsje apart’. In de Avondwake op 
14 maart in de Sint Werenfriduskerk 
was er de toepasselijke gedachte over 
‘de fietser’, met als eerste gedachte de 
woorden: ‘Iedere dag reed jij je rondje, 
je handen stevig aan het stuur. Genie-
tend van het buitenleven, van de ruim-
te, de natuur’. In die gedachte waren de 
laatste woorden als afsluiting: ‘Nu aan 
het einde van je leven, mag jij je laatste 
fietstocht gaan, om op een plek nu thuis 
te komen, waar de zon aan de hemel zal 
staan’. Het was een toepasselijke groet, 
in herinnering en vaarwel. De crema-
tie was op zaterdag 15 maart in het 
 crematorium in Hoorn, met ook daar 
nog afscheidswoorden. 

Janna Cornelia Maria,
dochter van Tom en 
Mirjam Bot-Ooijevaar.

Fiene Maria, Elif Divera,  
Fem Elisabeth,
dochters van Michel Meijer en 
Yvonne Meester.

Valentijn Jacobus Antonius 
 Johannes,
zoon van Michel en 
Kiki Hendriks-van der Winden.

Een hartelijke gelukwens 
aan de ouders, 
veel geluk aan de kinderen, 
op weg naar een 
gelukkige levensweg en 
blije kinderjaren. 
Nogmaals proficiat.

Familieberichten

GEDOOPT

Onlangs is een boek verschenen: “Geld 
en goed, lessen voor welwillende kapi-
talisten”, geschreven door nota bene 
een theoloog, tevens journalist, Arjan 
Broers. Heeft geld dan iets met je visie 
op het leven te maken? De schrijver 
betoogt van wel. Geld is een middel 
en geen doel. Dienstbaarheid moet de 
basis van een bank zijn: geld gebrui-
ken waarvoor het in handen gegeven 
is. En evenzo dienstverlenend aan 
wie bij jou komt lenen.  Als voorbeeld 
geeft de schrijver hier Oikocredit, dat 
met zijn geld de armsten bereikt. Het 
uitlenen gaat aan lokale microfinan-
cieringsinstellingen, die dan voor de 
microkredieten zorgen, en aan (land-
bouw)coöperaties.  Oikocredit helpt 
hen dikwijls met ontwikkeling van 
goede bedrijfsprocessen en knowhow. 
Particulieren en organisaties investe-
ren in Oikocredit, dat het geïnvesteer-
de kapitaal gebruikt om uit te lenen. 
De aandeelhouders zijn tevreden met 
een bescheiden, maar eerlijk rende-
ment. Ze vragen Oikocredit niet om 
een hoger dividend, maar naar hun 
verdere ontwikkeling, en hoe ze goed 
voor hun klanten zorgen.
Voor kerkelijk en financieel geïnte-
resseerden is het boek aan te bevelen. 
Voor gespreksgroepen is het een aan-
rader. Het heeft duidelijke standpun-
ten, waarover goed te discussiëren 

valt. Afgelopen najaar heeft Oiko-
credit een aantal informatiedagen 
met name voor kerkelijk geïnteres-
seerden gehouden die goed bezocht 
zijn.  Oikocredit is in 1975 opgericht 
vanuit de Wereldraad van Kerken 
en heeft na een aarzelend begin zich 
internationaal een naam verworven 
in de wereld van ontwikkelingssa-
menwerking tot aan de Wereldbank 
toe. Maar laten de kerken en de men-
sen die aan de kerk zijn verbonden 
deze internationale bekende instelling 
die uit hen voortkomt niet een beetje 
links liggen? Ben Simmens, in 2012 
nog directeur van Oikocredit Inter-
national, zei daarover ongeveer het 
volgende: “het zou fantastisch zijn als 
de kerken Oikocredit nog veel meer 
beschouwen als “hun” organisatie, 
“hun” antwoord op het terrein van 
zinvol investeren, hun deel-antwoord 
op het vlak van armoedebestrijding.” 

Meer weten? Bel of mail met Otto 
Albrecht, Senior Relatiemanager 
Oikocredit Nederland
Tel: 030-234 10 69 
E-mail:oalbrecht@oikocredit.org
•	 Geld	 en	goed.	Lessen	voor	welwil-

lende kapitalisten,  Arjan Broers, 
Skandalon, € 16,50

•	 Zie	 ook	 www.oikocredit.nl/wat-
doen-wij

Oikocredit: Een studie over
“Geld en goed”
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Heb je het weleens gezien, 
met Pasen, in de kerk? Er is 
dan een geweldige grote 
kaars. Daar staan letters op, 
en een kruis. Die ene kaars 
stelt Jezus voor. Zo denken 
we  aan Hem. Alle mensen 
hebben kleine kaarsen in hun 
hand. De kerk is heel donker. 
Dan steken ze de grote kaars 
aan. Die stelt Jezus voor: het 
licht voor de wereld. De kleine 
kaarsen steken ze aan, aan die 
ene grote. Want alle mensen 
willen net doen als Jezus. 
Zij willen ook licht geven. 
Zij willen ook anderen blij 
maken. Zij willen een licht zijn 
voor de wereld.
                                    

Er was 
eens..
Een doosje met tien mooie 
kaarsen. Elk had een spitse 
snuit en een mooie, zwarte 
pit. “Ze zeggen dat je 
helemaal opbrandt”, zei er 
een. “Natuurlijk”, zei een 
andere, “daar ben je toch 
een kaars voor!” “Nou voor 
mij hoeft het niet,” zei die 
ene en hij liet zich op de 
grond vallen toen een oude 
mevrouw de kaarsen kwam 
pakken. De andere kaarsen 
kwamen midden op tafel: 
een tafel vol mensen op het 
feest van opa en oma. Wat 
gezellig, wat een kaarsen, 

wat een licht! Ze zongen en 
praatten en kusten en gaven 
kadootjes. En de kaarsen? De 
kaarsen waren er de hele tijd 
bij en ze gaven licht. Iedereen 
kon alles zien en was blij. De 
kaarsen hebben het hele feest 
meegemaakt. Toen waren ze 

op. Daar zijn het kaarsen voor. 
En die ene, die gevallen was? 
De oude oma vergat hem. Hij 
was kapot getrapt. Met de 
rommel is hij weggegooid. Hij 
is dus ook op. Maar hij heeft 
niemand blij gemaakt in zijn 
leven.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 21 mei 2014.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Kaarsen


