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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, afk omstig 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
Nog een paar weken en we krijgen de langste dag, 
21 juni en het begin van de zomer. Buiten is het 
 echter al volop zomer. De winterjassen zijn  eindelijk 
opgepakt en de tuinstoelen buiten gezet. Lekker 
genieten van de zon.
Voor u ligt alweer de laatste Nu en Straks van de 
36e jaargang.
Van de werkgroep van de Eerste Heilige Communie 
kunt u een verslag lezen van de viering van 27 april.
We hebben een leuk interview gehad met Piet en 
Jopie Brandsen-Koomen, twee vrijwilligers van de 
parochie die ook nog eens 50 jaar getrouwd zijn.
Twee orgelconcerten worden gegeven deze zomer, 
de data worden vermeld.
Ook wordt aandacht besteedt aan de week van de 
Nederlandse missionarissen.
Verder kunt u de gebruikelijke rubrieken terug-
vinden.

Rest ons nog om iedereen alvast een fi jne zomer en 
vakantie toe te wensen en tot september.

Veel leesplezier! 
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7-8 juni: EERSTE PINKSTERDAG

Vrijdag 6 juni om 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met Herenkoor uit 
de parochie Onderdijk. Voorganger 
is Pastor J. Suidgeest. 
Zaterdag 7 juni om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zondag 8 juni om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Gezongen wordt de Mis ‘Salve 
Regina’ van Stehle. Als opening het 
Veni Creator, als nieuw lied ‘Christus 
stoot de hemel open’, als afsluiting 
het Halleluja van Händel. 
In de viering: Pinksterliederen. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Voor de kinderen is er 
op Pinksterzondag een 
Kindernevendienst, van harte 
welkom!

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, met Gemengd koor. 
Vanuit de regio: van harte welkom. 

PINKSTEREN is 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 thema. Van 
harte deze missiecollecte aanbevolen. 
Posters in de kerk verwijzen 
ernaar. De Week van Nederlandse 
Missionaris is voor ‘onze mensen in 
het veld’ een onmisbare ruggensteun. 
Alle 750 missionarissen mogen 
immers rekenen op de WNM 
voor vakantietoeslagen, waardoor 
zij tijdens hun verlof fi nancieel 
niet afh ankelijk zijn van familie 
en anderen. Voor een aantal is 
ook vergoeding mogelijk voor 
ziektekosten. 
De Pinksteractie mag zeker ook 
overkomen als een uiting van 
solidariteit en dankbaarheid, een 
hart onder de riem vanuit het 
thuisfront naar onze missiewerkers 
toe. 
Van harte aanbevolen, heel veel 
dank!

Op Pinksterzondag is er voor 
de kinderen een PINKSTER-
KINDERNEVENDIENST. 
Voor hen wordt het Pinksterverhaal 
gelezen. Dit verhaal heeft  iets van 

een wervelwind, een overrompelend 
gebeuren. Net als in de kerk wordt 
in ‘de Inzet’ de (kleine) Paaskaars 
gedoofd. Daar gaat uitleg aan vooraf, 
wat dat betekent. Met het doven 
van de kaars wordt het niet donker, 
integendeel. Met voorbeelden van 
‘licht’ kunnen we verder. 
Van harte welkom! 

14-15 juni: H.DRIE-EENHEID

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. Groep Wervershoof.

21-22 juni: SACRAMENTSDAG

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor “Weereenlied .ˮ 
Pastor J. Suidgeest. 
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Wervershoof.

28-29 juni: PETRUS EN PAULUS

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Dameskoor.
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. Groep Andijk.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
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 koffi  e. 
In de maanden juli en augustus vervalt de viering op 
eerste vrijdag.
In de maanden juli en augustus is er in de kerk één 
 weekendviering.

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

Liturgisch rooster 
van 7 juni tot en met 14 september 2013
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De wind, 
wij zien hem 
niet
De wind, wij zien hem niet,
zijn stem klinkt in ons oor,
een briesje of een storm
die alle rust verstoort.

De Geest, wij zien haar niet,
toch horen we haar stem
die goede woorden spreekt
als ik verdrietig ben.

De wind, wij zien hem niet,
maar toch trekt hij zijn spoor:
de golven in de zee,
het lange gras buigt door.

De Geest, wij zien haar niet,
maar zij waait alles schoon
ik ben weer opgelucht,
als na een enge droom.

Vanuit de overkant,
een land dat niemand ziet,
ontvangen wij een kracht,
de Geest die uitzicht biedt.

Anders Frostenson, 
Vinden ser vi inte, 
vertaald door Andries 
Govaart

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

Zondag 6 juli: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met 

Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 13 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Pastor C.Koning.

ZATERDAG 19 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Herenkoor.
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistievering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 27 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest. 

Zondag 3 augustus: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 

liederen. 
Groep Wervershoof.

Zondag 10 augustus:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.

ZATERDAG 16 augustus: 
MARIA TENHEMELOPNEMING / 
KERMISWEEKEND

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Dameskoor.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met Gemengd koor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 24 augustus: 
MIVA-WEEKEND 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 31 augustus: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

VANAF NU WEER TWEE VIERINGEN 
IN HET WEEKEND!

6-7 september:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met liederen. Pastor J.van Dril. 

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 

Dameskoor. Groep Wervershoof.

13-14 september: KRUISVERHEFFING

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Kinder/Jeugdkoor. 
Zaterdag 
19.00 uur: Woord-
Communieviering 
met Middenkoor. 
Groep 
Wervershoof. 
Zondag 
10.00 uur: 
Woord-
Communieviering 
met Herenkoor. 
Groep 
Wervershoof.

Vervolg liturgisch rooster

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
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De apostel Paulus zegt dan 
ook niet voor niets: ‘Aan ieder 
van ons wordt de openbaring 
van de Geest meegedeeld, tot 
welzijn van allen’. Precies zoals 
wij zelf zijn, op een eigen 
manier begeesterd, precies zo 
komen we met elkaar het 
geheel ten goede. Precies zo 
mogen wij naar de plek gaan 
waar we thuis horen en ons 
thuis voelen: in het Afrikaanse 
oerwoud of in onze eigen 
omgeving, in de straat waar 
wij wonen, in de gemeenschap 
waarin we een taak hebben, in 
onze eigen thuissituatie. Daar 
mogen we zijn en doen en 
handelen en tevoorschijn 
komen met de goede Geest 
van Pinksteren in ons. Van 
harte u allen een Zalig Pink-
steren toegewenst!

Pastor J. Suidgeest 

Het werelddeel Afrika is voortdurend in 
het nieuws met problemen in verschil-
lende landen, niet eenvoudig op te lossen. 
We horen over stammenstrijd, ontvoe-
ring van onschuldige mensen, kindsolda-
ten, een vluchtelingenstroom en barre 
leefomstandigheden, corruptie op grote 
schaal, honger en armoede…er is nog wel 
meer op te sommen. Daarom mag een 
goed bericht daartussendoor opvallen en 
genoemd worden. Een goed bericht, of 
beter gezegd: een bijzondere rite of 
gebruik. 

In sommige Afrikaanse landen komen de 
stamhoofden eens in de zoveel tijd op 
bezoek bij de plaatselijke koning. Dan 
wisselen zij ervaringen uit en maken zij 
plannen voor de toekomst. Na een paar 
dagen vertrekken ze weer, ieder naar zijn 
eigen plek in het oerwoud. Maar voor het 
vertrek verzamelt de koning zijn stam-
hoofden midden op het dorpsplein en – 
merkwaardig gebruik – blaast hij over 
hen. Hij deelt hun zijn geest, zijn adem 
mee. De goede raad, de verstandige woor-
den hadden zij al eerder ontvangen, maar 
nu nog het beginsel dat mensen, ondanks 
afstand, verenigt, met elkaar verbindt. 
Dat beginsel zorgt dat verstandige woor-
den geen dode letters worden maar letter-
lijk léven blijven ademen. Dat beginsel 
heet ‘geest’. Het gaat hier om een goede 
geest.

Ook vanuit ons christelijk geloof kennen 
wij de geest. Moeilijk is de heilige Geest, 
zeggen we soms. Je kunt Hem niet pak-
ken, je kunt Hem maar moeilijk onder 
woorden brengen. Van de andere kant, 
Hij werkt! Je ziet Hem gebeuren, de goede 
geest. Ruzies worden in één keer bijge-
legd, haat wordt vervangen door liefde, 
oud zeer maakt plaats voor een nieuwe 
levenskans, de zonde is voorbij. ‘Neem de 
heilige Geest aan’, zei Jezus, ‘wier zonden 
jullie vergeven, hun zijn ze vergeven. Het 
kán: weg zonde, weg oude mens, kom 
heilige Geest!’.

Het kan gebeuren dat je als kerk of als 
gelovige iets voelt van angst of onzeker-
heid. Er is iets van angst dat God uitein-
delijk toch weer een strenge God zal blij-
ken, of dat ieder nieuw geluid – liefde en 
gerechtigheid – in de kiem gesmoord zal 
worden, of angst dat we op de een of 

andere manier gepakt of genomen zullen 
worden. Bij jonge mensen kan er de onze-
kerheid zijn: wat zal er met ons worden, 
wat zal de toekomst ons brengen, hoe zal 
het leven later zijn voor alle schoolverla-
ters van dit moment?
En dan ineens is het: weg angst! Mensen-
kinderen schuilen bij elkaar. Over alle 
grenzen heen gaan zij plotseling elkaar 
weer verstaan. Zo klinkt het in het ver-
haal van Pinksteren: ‘Maar zijn allen die 
daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe 
komt het dan, dat ieder van ons hen hoort 
spreken in zijn eigen moedertaal?’ Hier 
wordt duidelijk: je wordt verstaan áls je 
maar spreekt met taal uit het hart, met de 
taal van je hart, oprecht gemeend, van 
binnenuit.
Zo mogen wij denken aan de Nederland-
se Missionarissen, deze week met bijzon-
dere aandacht in beeld in de Pinksterac-
tie. Op de plaats van hun leven in de 
Derde Wereld laten zij hun hart spreken. 
Zij worden verstaan en gewaardeerd.

De werking van de Geest in ons eigen 
leven, we mogen daarbij bedenken: waar 
mensen door de Geest één worden, daar 
worden gelukkig niet alle mensen het-
zelfde. De een mag opvallen in kennis, 
een ander in wijsheid, weer een ander 
mag goed zijn in welsprekendheid, een 
ander in stille aandacht. De een is een 
denker, de ander een doener, een bouw-
vakker. De een zingt voor, de ander zingt 
mee. Gelukkig maar dat het zo verdeeld 
en gevarieerd is. Ieder deelt op een eigen 
manier in de werking van Gods Geest. 

De geest van Pinksteren
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Uit de vergadering van april 2014
                         
Catechese en 
Liturgie

Zaterdag 5 april was de Vormselvie-
ring in onze kerk voor 26 Vorme-
lingen, leeft ijd groep 8. Het was de 
afsluiting van een tijd van voorberei-
ding. Als thema was gekozen: ‘Sla je 
vleugels uit’, een herkenbaar en inspi-
rerend thema. Dank aan Deken Molt-
zer, als Vormheer aanwezig, met alle 
aandacht voor de Vormelingen. Dank 
aan allen die bij de voorbereiding en 
in de viering zelf waren betrokken in 
begeleiding en goede hulp. Voor de 
Vormelingen is het: op weg naar ver-
der… vanuit de voorbereiding en de 
viering met goede bagage! Intussen 
gaat de voorbereiding van de Eerste 
Communicanten (25) ook naar een 
afronding. Hun feestdag is op zondag 
na Pasen. Ook hier is het om er iets 
moois aan te beleven, op weg naar 
verdere invulling die de moeite waard 
is.
In de eerste week van de maand mei 
wordt de halfj aarlijkse korenplanning 
gehouden. Het betreft  het liturgisch 
rooster voor parochie en regio: vanaf 
Pinksteren tot aan de Advent, eind 
november. Alle betrokkenen krijgen 
een overzicht, om thuis bij de hand te 
hebben, gemakkelijk te raadplegen. 
In de Veertigdagentijd is ook dit jaar 
een zogenaamde ‘sobere maaltijd’ 
gehouden in ‘de Inzet’. Het was een 
zinvolle avond, met DVD over het 
Vastenactieproject voor Sierra Leone 
(Afrika), met het aansteken van een 
estafettekaars en toepasselijk woor-

den erbij. Deze kaars is gegaan (door-
gegeven) door verschillende parochies 
in ons bisdom.

Kerk en Samenleving

De Vastenactie is dit jaar bestemd voor 
een project in Sierra Leone (Afrika). 
Doel: bouwen aan een thuis. Een mili-
taire staatsgreep en een burgeroorlog 
hebben het land diep verscheurd. 
Diepe littekens zijn achtergebleven 
en schade. Er wordt gelukkig weer 
aan opbouw gedacht en gewerkt. Kin-
deren doen mee via spaardoosjes en 
met uitleg van het project. Met Pasen 
wordt de Vastenactie afgesloten, met 
in de Paaswake en op Eerste Paasdag 
als extra een deurcollecte. 
De werkgroep Auxilia-Brasili-ja heeft  
in februari een ‘Foodfair’ georgani-
seerd in ’t Fortuin. Er waren heerlijke 
hapjes en drankjes en lokale arties-
ten. Het was allemaal bijzonder, super 
gezellig. De mooie opbrengst was voor 
een project in Kenya. De werkgroep 
organiseert op Moederdag een aantal 
Moederdag-ontbijtjes. De werkgroep 
is ook bezig met alles wat te regelen 
valt voor een wandel- en fi etstocht 
naar de Mont Ventoux (Frankrijk) in 
de komende junimaand. In het week-
end van 8/9 november is het Diaco-
naal Weekend. De voorbereiding wat 
betreft  keuze en invulling moet nog 
op gang komen.

Financiën en 
Onderhoud

Binnenkort is er de tijd voor onder-
houd en schoonmaak van de goten 
van kerk en pastorie. Dat is belang-
rijk genoeg om verstopping, overstro-
ming, enz. te voorkomen.
Er is nog wat klein onderhoud en 

klein reparatiewerk te doen; wordt 
genoteerd.
In de pastorie komen op de radiato-
ren, waar dit nog niet is, nieuwe ther-
mostaatknoppen.
De Toeristenkerk vraagt om de jaar-
lijkse bijdrage; wordt overgemaakt.
Een volmachtsovereenkomst is gete-
kend voor de nieuwe penningmeester 
van het AOW-Jongerenkoor.

Tuin en 
Begraafplaats

De werkzaamheden op het eerste 
kerkhof, vlak achter de kerk, zijn afge-
rond. Het ziet er allemaal verzorgd uit, 
van meerdere kanten is dat de reactie. 
Dank bijzonder aan de tuinmannen 
voor inzet en arbeid. 
Langs het kerklaantje is de nieuwe 
Schoof duidelijk zichtbaar, als een 
fraai geheel. Een deel van de oude 
Schoof wordt binnenkort afgebroken. 
Er worden hekken neergezet als een 
afscherming. Er moet nog het een 
en ander aangepakt worden zoals de 
aanleg van parkeergelegenheid. 

Regio-nieuws

Het Bisdom is meerdere keren met 
informatie naar de parochies toe-
gekomen betreff ende een afstem-
ming van de Haarlemse kerk op de 
uitdagingen en veranderingen in de 
komende jaren. Er zijn fi nanciële zor-
gen, er is een dalend kerkbezoek, er is 
een minder aanbod van pastores, er is 
schaalvergroting, enz. Over en weer is 
heel wat uitleg en overleg nodig. Het 
gaat ook ons aan, parochies en regio 
in eigen omgeving.
Enkele grote lijnen tekenen zich af: 
Het Bisdom wil in de komende jaren 
van 162 naar 50 à 55 parochies. Het 
Bisdom wil van samenwerking tussen 
parochies naar een groter geheel. 
Binnen een bepaalde periode kán het 
of zál het voorkomen dat er kerken 
aan de eredienst onttrokken worden 
(gesloten), op weg naar een andere 
bestemming. Dat is natuurlijk een 

Nieuws van het parochiebestuur
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ingrijpende beslissing, niet zomaar 
op te leggen. Regio-nieuws is daarmee 
een belangrijk agendapunt geworden 
binnen de maandelijkse vergadering 
van het Parochiebestuur.
We hechten aan het belang en aan de 
houdbaarheid van de plaatselijke kerk, 
inclusief kerkgebouw, met samenwer-
king (regio) als een groot goed. Daar 
zijn we al vele jaren mee doende. 
Het Bisdom heeft  een Commissie 

voor Regiovorming en Kerkopbouw 
(DCRK). Deze commissie coördineert 
en begeleidt de processen en verande-
ringen in de verschillende parochies 
en regio’s, op weg naar de toekomst, 
belangrijk genoeg. Mgr. Hendriks, 
hulpbisschop, is voorzitter van deze 
Commissie. Met een afvaardiging 
vanuit de 5 parochies (regio) hier en 
als pastores hebben we binnenkort 
een gesprek met deze Commissie, 

op het Bisdomadres in Haarlem. Het 
gaat om verduidelijking van een aan-
tal punten, zoals de handhaving van 
de eigen parochies, zelfstandigheid 
van parochies, de verhouding van een 
overkoepelend bestuur met de plaat-
selijke besturen, huidige samenwer-
king, enz.
Via deze rubriek houden we u zoveel 
mogelijk op de hoogte.
Dit was het voor deze keer.

Mei 2015: Bisdombedevaart naar Rome 
In het vorige nummer van ‘Nu en 
Straks’, het Paasnummer, stond een 
eerste aankondiging over een bis-
dombedevaart, een pelgrimstocht 
naar Rome (op blz. 7). Op gang 
gaat komen om hier meer en meer 
bekendheid aan te geven. In het bis-
dom en vanuit het bisdom met velen 
sámen op reis gaan, een bedevaart, 
een pelgrimstocht naar Rome, dat 
is de uitdaging! De levendigheid 
van ontmoeting, van contacten, van 
gesprekken en van een aanwezige 
verbondenheid, dat kan een verrij-
kende ervaring zijn met positieve 
gevolgen in eigen leven en omge-
ving.

Als tijd voor deze reis is de meiva-
kantietijd van het komende jaar 2015 
gekozen. Het bisdom organiseert deze 
reis in samenwerking met de reisor-
ganisatie VNB, gebruik makend van 
hun ervaring. De eerste informa-
tieavonden zijn intussen gehouden, 
begin mei. Het is de bedoeling dat het 
voortouw wordt genomen door een of 
twee contactpersonen. Het gaat om 

informatie, vele praktische zaken, 
overleg, inschrijving, enz. Een of 
enkele contactpersonen zijn daarbij 
het aanspreekpunt, onmisbaar voor 
coördinatie en het leiden in goede 
banen. Hopelijk dat we erin slagen 
om dat in de komende tijd te realise-
ren, dan kunnen we verder.
In deze dagen is het volgende num-
mer van het bisdomblad ‘Samen kerk’ 
uitgekomen, no. 4, mei 2014. Het blad 
ligt op de bladen, achter in de kerk. 
Het kan meegenomen worden. 

Ook daarin staat nieuws over deze 
pelgrimstocht op blz. 44 en 45, geva-
rieerde informatie. Het bisdomblad 
noemt ook de website van het bisdom 
voor uitgebreidere informatie over de 
bedevaart. 
Dat is: www.bisdomhaarlem-amster-
dam.nl 

Jaar in jaar uit is Rome ( Sint Pie-
ter, Vaticaan, de nieuwe Paus) een 
geweldige trekpleister voor bezoe-
kers, toeristen, pelgrims vanwege 
de geschiedenis van de kerk door de 

eeuwen heen, op zoek naar de beteke-
nis hiervan voor de dag van vandaag, 
voor ons eigen leven en geloof, zeker 
ook met die grote verbondenheid, 
gemeenschappelijk als christenmen-
sen wereldwijd. 

Voorbij de zomer gaat in septem-
ber van dit jaar een volgende uitgave 
komen van ‘Nu en Straks’, op weg 
naar het nieuwe seizoen. Ook daarin 
verdere informatie over deze Rome-
reis, stap voor stap verder met nieuwe 
informatie. Het moge onze aandacht 
hebben en houden, nieuwsgierigheid, 
belangstelling, (letterlijk) op weg 
naar..! 

Pastor J.S.
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Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zo ver, zon-
dag 27 april 2014, 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 juff en en 
anderen belangstellenden: de dag kon 
beginnen.  Het thema van deze dag 
was: Blij zijn…. 
In totaal hebben 25 kinderen hun Eer-
ste Heilige Communie mogen doen.
Voor het eerst samen aan de tafel van 
Jezus, dat was best wel spannend. 
Maar wat deden jullie het allemaal 
goed; het lopen, het samen bidden, 
de liedjes zingen, het voorlezen, het 
Onze Vader uit je hoofd, samen de 
tafel dekken en tenslotte het Heilige 
brood ontvangen. Super goed gedaan, 
we zijn heel trots op jullie.
Jongens en meisjes, we vinden het fi jn 
dat jullie nu voortaan met ons mee 
mogen doen; we hopen dat 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 
ingeleverd hebben, zodat zij dit goed 
kan besteden voor haar project in 
Gambia.
Binnenkort krijgen jullie een mail 
van ons, wanneer je papa of mama de 
fotomap kan inkijken op school. Zij 
kunnen dan de foto's nabestellen die 

Wim de Lange weer voor ons heeft  
gemaakt.  

Groetjes van de Eerste Communie-
werkgroep
Sylvia Bakker, Sandra Verdonschot, 
Liesbeth Nugter, Dorien Delis, Moniek 
van Velzen, Janneke Neefj es, Marit 
Zwan, Marie-Louise Zawadka, Moni-
que Bosman en Karin Kaagman

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 verge-
ten de kinderen en de begeleiding van 
het kinderkoor “Weereenlied” o.l.v. 
Sandrine, jullie hebben weer fantas-
tisch gezongen.    
Maar ook een bedankje voor de kos-
ters, Ton de Hoogt voor het drukken 
van de boekjes, de vrijwilligers van 
molen De Hoop voor de rondleiding, 
de mensen van Stichting June en niet 
te vergeten de juff en van de kinderen.
Hartelijk bedankt. 
En tot volgend jaar! 
Dan staat de voorstellingsdienst 
gepland op zaterdag 7 februari 2015 
en de Eerste Communieviering op 
zondag 12 april 2015. 

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Mitchel Bakker

Shannon van den Berg

Zuzanna Bohm

Jayden Bot

Ronan Bot 

Melissa Buis

Joost van der Geest 

Isabelle Hemkes

Charissa Hoffer 

Dennis Kaagman

Nienke Karsten

Nick Langeveld 

Derk Meester

Fiene Meijer

Maud Nugter

Kian Pennekamp

Jan Ruiter

Mara Schouten

Lisa Smit

Meike Stroet

Sem Stroet

Suze Swart

Niek Tensen

Houston Venema

Rink van Wijk

Deze kinderen mochten 27 april 2014 hun 

Eerste Heilige Communie ontvangen:
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De Kerstperiode is inmiddels lang 
voorbij en zo ook de tijd van de 
Adventscampagne. 
Adventsactie kijkt terug op een 
geslaagde campagne.  Door het har-
de werken van de duizenden vrij-
willigers in Nederland, is het mooie 
bedrag van ruim € 400.000,− bij 
elkaar gebracht. Geweldig! Hier-
mee kunnen we samen het verschil 
maken in de levens van mensen op 
tien plekken in de wereld. Onzeg-
baar veel dank voor uw tijd, aan-
dacht en betrokkenheid!

Met deze opbrengst hebben we alle 
tien de campagneprojecten kunnen 
ondersteunen Zo heeft  Advents actie 
kind prostituees in de Filippijnen 
geholpen een hoopvol nieuw leven 
op te bouwen, is er bijgedragen aan 
de wederopbouw van twee kleuter-
scholen in Vanni en wordt het voed-
selproject van de ‘Zalige Moeder 
Teresa van Calcutta’ ondersteund. 

Groeten terug uit….

Dit jaar werd iedereen uitgenodigd 
om een kerstkaartje te sturen naar 
één van de campagneprojecten. Hier 
werd zowel door jong als oud massaal 
gehoor aan gegeven. De meest schitte-

rende zelfgemaakte kaarten kwamen 
binnen op ons kantoor. Deze kaarten 
gingen in het begin van het nieuwe 
jaar op weg naar de tien verschillende 
landen. 

Van de mensen in Malawi, Kame-
roen, Burkina Faso en Togo kregen 
we berichten en fotò s terug. Intens 
blij was hun reactie op dit eenvoudige 
gebaar van vriendschap en bemoedi-
ging! In sommige gevallen ontvingen 
de kaartschrijvers in Nederland ook 
een berichtje terug in de mailbox, 
zoals onderstaande gestuurd aan 
Marjolein.

“Beste Marjolein, wat leuk om een 
kerstkaart in Togo te krijgen. Het 
geeft  een warm gevoel om door te 
gaan met het project dat zoveel kin-
deren helpt om een beter gezondheid 
te hebben. Hartelijke groet ook aan je 
man en kinderen.”
Marjolein: “Ik moet zeggen, dit bericht 
geeft  ook mij een warm gevoel. Zo 
gaat het project toch wat meer voor 
je leven. Het versturen van de kerst-
kaarten werkt dus echt. De slogan 
“Kaartje, kleine moeite, groot plezier” 
staat nog steeds recht overeind. 
‘Jullie zijn het zout van de aarde.’ Is 
dit niet een mooi voorbeeld van een 

korreltje zout? Een korreltje zout dat 
zowel in Togo als in Driebergen licht 
en vreugde brengt?”

De Adventsactie is een initiatief van 
de katholieke kerk in Nederland. Ze 
werft  fondsen voor concrete pro-
jecten in de tijd voor Kerstmis en 
ondersteunt het hele jaar missio-
naire ondernemers en onderneem-
sters in Nederland die samenwerken 
met Katholieke gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden. Adventsactie 
gelooft  in de waarde van relaties en 
kleinschalige projecten. Groot den-
ken. Klein doen. Meer informatie 
over deze en andere projecten kunt u 
nalezen op www.adventsactie.nl.

Bedankt voor uw inzet
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Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de 
Pinksteractie voor de Week Neder-
landse Missionaris (WNM). Doordat 
parochianen in heel Nederland elk 
jaar zo’n belangrijke bijdrage leveren 
aan deze actie, kan de WNM een ech-
te steun zijn voor onze missionarissen 
en voor onze missionair werkers, die 
met jeugdig elan de missionaire tradi-
tie voortzetten. 

Zij geven veel
Onze missionarissen en missionair 
werkers stellen zich met liefde ten 
dienste van anderen. Ze geven veel. 
Maar ze hebben uw steun nodig. 
Neem missionaris en priester Mat-
thieu Ham (59). In Brazilië helpt hij 
onder andere oude mensen die leven 
in armoede. De WNM helpt hem met 
een vergoeding voor noodzakelijke 
verzekeringen, zorgt voor veiligheids-
trainingen en betaalt één keer in de 
drie jaar een ticket naar huis. 
Of kijk naar het verhaal van Karin 
Swagemakers (26). Zij is tijdelijk uit-
gezonden naar Peru. Daar leert ze 
jongeren weerbaar te worden en zo 
verantwoording te nemen voor hun 
eigen toekomst. Ook zij ontvangt 
een kleine toelage voor verzekerin-
gen en een ticket naar huis. Maar 
onze bijdrage is niet alleen van fi nan-
ciële aard. Matthieu noemt de WNM 
zijn ruggensteun. En Karin weet dat 
ze dankzij de WNM een bijdrage 

kan leveren aan het bestrijden van 
onrecht. Onze steun, via de WNM, is 
hun houvast. 

Waar Christus’ gelaat is vervormd 
Ondanks dat de Braziliaanse econo-
mie fl oreert, is er altijd een groep die 
buiten de boot valt, zegt Matthieu 
Ham. Hij ziet er een uitdaging in de 
rijken te laten delen met de armen. 
De opbrengsten uit de zorg voor 
welgestelde ouderen met Alzheimer, 
dementie en Parkinson, besteedt hij 
aan de hulp aan ouderen die geen 
zorg in een tehuis kunnen betalen. 
“Veel zieke ouderen leven in grote 
eenzaamheid: niemand let erop of ze 
hun medicijnen slikken, te eten heb-
ben en zorg krijgen”, vertelt Matthi-
eu. “Voor die mensen opkomen is iets 
moois. Bijbels gezien ligt concreet je 
roeping dáár waar je ziet dat Chris-
tus’ gelaat vervormd is.” 
Ook Karin  Swagemakers wordt gedre-
ven door die strijd tegen ongelijk-
heid. Een groot taboe op seksualiteit 
en de vaak ongelijkwaardige relaties 
 tussen man en vrouw, leiden in Peru 
tot schrijnende situaties. Karin: “Een 
meisje dat zwanger is, wordt er meest-
al direct van school gehaald, omdat 
ze een slecht voorbeeld zou zijn voor 
anderen. De kans is groot dat ze op 
straat belandt.” 
Karin verzorgt trainingen om jonge-
ren zelfvertrouwen te geven en dui-

delijke keuzes te maken met het oog 
op hun toekomst. “Ze leren hoe ze 
gezonde relaties kunnen aangaan, 
gebaseerd op eerlijke communicatie 
en gelijkheid.” Nederland ‘loopt mee’ 
op het pad van Matthieu en Karin, in 
de vorm van de steun van ons allen 
via de Week Nederlandse Missiona-
ris. “Daar ben ik ontzettend blij mee”, 
zegt Karin. “Er is nog zoveel onrecht 
en er moet nog zoveel gebeuren om 
dat bestrijden. Daar lever ik met hart 
en ziel mijn bijdrage aan. Dat kan, 
mede dankzij de steun van al die 
mensen via de Week Nederlandse 
Missionaris.”

Pinksteractie 2014: 
steun de WNM! 
Laten we dat houvast blijven bieden! 
Steun de Week Nederlandse Missi-
onaris tijdens de Pinksteractie van 
29 mei t/m 8 juni! Met uw bijdrage 
zetten wij samen de missionaire tra-
ditie voort. 
U kunt onze missionarissen steunen 
door: 
• een bijdrage aan de Pinkstercollecte 
• door het eenvoudig invullen van de 

(eenmalige) machtiging op de web-
site 

• een gift  via rekeningnummer 
IBAN NL30RABO 0171 2111 11, 
WNM, Den Haag 

• uw omgeving te vragen óók bij te 
dragen. 

De missionaire 
traditie voortzetten

Samen maken 
we het mogelijk!
De missionaire traditie leeft ! Elke dag 
weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 
missionair werkers zich in voor kwetsbare 
medemensen. Wij in Nederland maken dat 
mede mogelijk, via  de Week Nederlandse 
Missionaris.

Foto boven: 
Permanent Missionair  werker 
Matthieu Ham
Foto onder: 
Missionair werkster 
Karin Swagemakers

VASTENACTIE
De opbrengst van de vasten actie heb-
ben wij voor u.

De Schelp  €  334,—
De Werenfridus  €  657,—
en de parochie  €  1.009,—.
Dit is samen precies  €  2.000,—.

Onze dank hiervoor. Ook namens de 
mensen in Sierra Leone.
Groep Kerk en Samenleving
Karin v.d. Gulik
en Hilda Neefj es

Week Nederlandse Missionaris (wnm)
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Op Eerste Pinksterdag zingt het koor 
de mis ‘Salve Regina’ van  Stehle. 
Mooie opgewekte muziek, echt iets 

voor Pinkster. Bij de intrede het 
bekende Veni Creator van Smeels. 
Ook een nieuw lied: Christus stoot de 
hemel open. Verder zingt het koor de 
Pinkstersequentie die in het missaaltje 
staat afgedrukt, zodat er kan worden 
meegelezen. Na afl oop het ‘Halleluja’ 

van Händel. Verder gaat het Dames-
koor weer zingen in Lindendael op 
22 juni en het Herenkoor laat van zich 
horen in de Toeristenkerk op 13 juli. 
Dan is inmiddels de zomervakantie 
aangebroken en meldt het gemengd 
koor zich weer met kermis.

Koor

Het Orgel
Op zondag 22 juni om 14.30 uur klinkt 
het eerste van twee orgelconcerten. 
Organist is Tjeerd van der Ploeg, vas-
te organist van de Christoforuskerk 
te Schagen, alwaar een prachtig drie-
klaviers Engels orgel staat. Tjeerd van 
der Ploeg is een zeker in onze regio 
bekende concertorganist. Ook heeft  
hij CD's opgenomen met voorname-
lijk muziek van Charles Tournemire. 
Het concert begint om 14.30 uur en 
duurt ongeveer een uur. Na afl oop 
gelegenheid om met de organist een 
kop koffi  e/thee te gebruiken in De 
Inzet.

Secr: Kees Ooijevaar
Raiff eisenlaan 81
1693 EP Wervershoof
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
      

  Mei 2014
Beste mensen

Hierbij weer een overzicht van onze activiteiten.
We proberen elk jaar een grote actie op touw te zetten. 
Door omstandigheden is de actie van 2013 (FoodFair) ver-
plaatst naar 2014, zodat we in dit jaar eigenlijk twee acties 
hebben moeten organiseren (Foodfair en de beklimming 
van de Mont Ventoux).  
In het weekend van 21 – 22 juni gaan 17 mensen al fi etsend 
of klimmend wandelen richting Frankrijk voor de beklim-
ming van die Mont Ventoux. Elke deelnemer moet mini-
maal € 500,- inbrengen en na aft rek van de kosten gaat de 
opbrengst naar Stichting Watu Wangu. Het vraagt weder-
om een fl inke inzet van onze groep, maar gelukkig heb-
ben we daar nog steeds de juiste mensen voor. We houden 
u via facebook en website hiervan op de hoogte. Mocht 
u deze actie willen sponsoren? Uw bijdrage is welkom op 
onderstaande rekening.
We hebben op de kerstmarkt, tijdens de Foodfair en voor de 
gemeenschapsveiling van Wervershoof ze moederdagont-
bijtjes ‘geschonken’. In totaal zijn 19 ontbijtjes wegge-

bracht. Een mooi resultaat met hele mooie en fi jne reacties. 
Een bijzonder woord van dank aan Christa’s Beautyshop 
voor de tegoedbonnen. Voor herhaling vatbaar.
Voor komend jaar gaan we ons richten op de laatste ‘bots-
autoviering’. We zijn daar in 2000 mee begonnen om 
aandacht te vragen voor de millenniumdoelen, die in dat 
jaar door bijna 200 wereldleiders zijn opgesteld. U kunt 
die doelen vinden op onze website. Die millenniumdoe-
len zouden in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Er zijn veel 
stappen in de goede richting gezet, maar we zijn er nog 
niet. Tijdens die botsautoviering, (kermis 2015) zullen we 
proberen een groot ijsblok in de tuin van de pastorie in 
Wervershoof te zetten met daarin ...
Ook dan mag men raden op welk tijdstip het ijs dusdanig 
is gesmolten dat het voorwerp de vloer van de aanhangwa-
gen raakt. Wederom een heel bijzonder gebeuren.
Na de beklimming van de Mont Ventoux besteden we de 
rest van dit jaar aan de evaluatie van ons doen en laten. 
Het wordt tijd alles eens op een rijtje te gaan zetten. Hoe 
hebben we het de afgelopen tijd gedaan en hoe gaan we 
verder? Ook hiervan houden we u op de hoogte.

Ten slotte: ik wens u een hele mooie zomer met alle goeds 
voor uzelf en allen die u dierbaar zijn.

Met vriendelijke groet

Kees Ooijevaar
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De maanden juni, juli en augustus staan voor de Com-
missie Toeristenkerk Onderdijk weer in het teken van de 
Toeristenkerk Diensten.
Landelijk vinden op verschillende plaatsen kerkdiensten 
plaats, speciaal voor toeristen, in de bovengenoemde 
zomermaanden. 
De diensten bestaan uit korte, vrolijke kerkdiensten, 
gericht op mensen die vakantie vieren. 
Er is altijd muzikale begeleiding van koren, solisten, of 
muzikanten.
Ook mensen die geen vakantie vieren, maar toch bij ons 
het ‘vakantiegevoel’ en een stukje bezinning willen vinden 
kunnen wij iedere week begroeten.
Ons adres is Dorpshuis ‘De Onderdijk’ Sportlaan 10 in 
Onderdijk.
Vanaf 1 juni bent u elke zondag weer van harte welkom.
Het tijdstip van aanvang is 10.30 uur, en natuurlijk is er na 
afl oop koffi  e, thee en voor de kinderen 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 

Stelt u zich eens voor: dag in, 
dag uit elk dubbeltje moeten omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen 
we nu weer besteden aan eten.

Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.

Mede dankzij uw fi nanciële hulp, 
is het PCI in staat om deze mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/
rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54
t.n.v  PCI Wervershoof

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

Even geld opnemen…
niet voor iedereen vanzelfsprekend!
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Hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Met Wervershover kermis vezelf. 
Jopie had Piet al gezien op dansles 
bij Peter Verbiest, maar Piet liep niet 
hard genoeg. Maar met kermis raakte 
het aan. Jopie kwam uit Zwaagdijk en 
mocht alleen op zondag te kermis, 
Op de vraag of er een advertentie in de 
krant komt. Piet hoopt van niet, want 
dat is ‘voer voor dieven’. ’n Erepoort 
mag wel. Het wordt wel een 'echte' 
bruiloft , maar we beginnen niet om 
10.00 uur zo als vroeger.

Vrijwilligers voor de kerk, hoe zijn 
 jullie daar ingerold?
Jopie vertelt dat ze door Dorus Sijm 
werd gevraagd voor lectrice. Maar 
de kinderen zaten toen op kamers en 
kwamen in het weekend thuis met 
grote tassen was, dus dat voegde niet.
Ik wilde gerust wat doen, maar wel iets 
waarbij ik mijn eigen tijd kon indelen. 
Ik ben blijkbaar in de boeken blijven 
staan, want op een gegeven moment 
kwam Riet Nieuweboer vragen of ik 
de kerkwas wilde doen. Zo ben ik erin 
gerold. Later vroeg pastoor aan mij of 
Piet koster wilde worden. 
‘Dat moet je hem zelf maar vragen 
want als ik dat doe, dan weet ik het 
antwoord al.’ 
Op een zondag kwam Pastor Suidgeest 
op bezoek, hij was getipt door Hilda 
Lakeman en Jaap de Haan. 

Kerkwas, wat houdt dat in?
Het wassen en strijken van altaarkle-
den, handdoeken, de halsdoek (amict) 
van pastoor, superplietjes van de mis-
dienaars. Die worden nu niet meer zo 
vaak gebruikt. 
In de beginjaren heeft  Jopie alle kazui-
fels opgeknapt. Ze deed dat met een 
borstel en met droog weer zodat ze 
buiten konden hangen. Het was een 
heel werk met weinig resultaat.
Ik heb ze ook eens naar de stomerij 

gebracht, maar daar begonnen ze niet 
aan, zeker niet met borduursels erop.

Piet vertelt

'Jaap de Haan heeft  er ooit één terug-
gekregen van de stomerij, die nog niet 
schoon was. Toen heeft  hij de was-
machine gebruikt, maar het was een 
wollige stof, dus die kwam er gekrom-
pen uit en kon weg.’ 
Kragen waren ook een probleem, die 
konden er niet vanaf. 
De meesten worden niet meer 
gebruikt. Er is een kazuifel dat Mat-
thieu Wagemaker aan had tijdens het 
vormen. Duim in de olie dopen, een 
groot kruis zetten op het voorhoofd 
van de vormelingen en de druppels 
olie spatten alle kanten op en kwamen 

op dat rode kazuifel terecht. Rampza-
lig ‘vezelf ’.
Jopie had, toen ze begon met de was, 
nog met pastor Janssen te maken en 
ze heeft  Cor Zwart nog meegemaakt. 
Piet vertelt daarop dat ze van Cor 
weleens stoofpeertjes uit de pastorie  
tuin kregen. Hij maakt een klein 
rondje met zijn vingers: ‘Zo kloin en 
honderd in een pond.’ 
Cor gooide nooit wat weg en Truus 
Bakker schilde ze.

Misdienaar tijdens begrafenissen

Maar er was meer werk te doen. 
Omdat het voor de schoolkinderen 
niet meer mogelijk was om misdie-
naar te zijn bij een begrafenis, kwam 
Pastor Suidgeest bij Jopie met het 
voorstel om volwassenen te vragen 
als misdienaar. Zelf wilde ze wel en er 
werden wat namen genoemd. Pastoor 
heeft  ze gevraagd. Omdat Piet de klok 
altijd luidt als iemand is overleden, 

Interview met een gouden 
paar werkers van Werenfried

Het is dubbel goud: niet alleen voor hen maar ook voor de parochie. 
Piet en Jopie Brandsen-Koomen vieren hun gouden huwelijksfeest en ook 
voor de parochie zijn ze goud waard. Piet en en Jopie zijn onvervalste 
 nuchtere Westfriezen, dat blijkt ook uit dit interview

Toen heeft hij de wasmachine gebruikt, dus die kwam er gekrompen uit
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was het handig dat Jopie de misdie-
naars belde en dat gaat prima. Voor-
heen waren Wim Wessels en Rem 
Aker ook misdienaar. Wim is helaas 
overleden en Rem moest jammer 
genoeg vanwege ziekte stoppen. Nu is 
Ronald Boots de enige man  tussen 10 
vrouwen. Jopie houdt al vijf jaar alles 
keurig bij in een schrift .

Capes

Toen de schoolkinderen nog misdie-
naar waren, viel het Jopie op dat de 
kinderen in de winter felgekleurde 
jasjes aanhadden. Dat paste niet zo 
bij een uitvaart. Daarom maakte 
Jopie mooie gevoerde schouderman-
teltjes van warme donkere stof, die 
ze bij van Onzenoort in Medemblik 
kocht. Ze maakte ze vrij lang, zodat 
de witte superplietjes er niet onder-
uit kwamen. Nu, met de volwassen 
misdienaars, komen ze nog prachtig 
van pas. Pastor Maria Vos kwam vra-
gen of Jopie voor haar ook een cape 
wilde maken en dat is gebeurd. Deze 
hangt nu in de kast. Pastor Suidgeest 
gebruikt nog steeds de jas van pas-
toor Busch. Dat ding is loodzwaar, 

misschien wel 25 kilo. Hij sleept hem 
overal mee naar toe. 

Aanvulling inventaris 

Jopie houdt ook de koffi  e, thee, suiker 
en melk e.d. bij voor in de sacristie 
en de Inzet, zoals b.v. tijdens begra-
fenissen en voor de kerkwerksters. De 
koffi  e komt bij Gerard Kroon (Max 
Havelaar) vandaan.
 
Koster

Piet was zestig jaar toen hij stopte 
met de bouwerij. Ze zullen toen wel 
gedacht hebben: 
die Piet Brandsen heeft  toch niks 
meer te doen, die kunnen we wel voor 
koster vragen.
‘Afoin,’ zei Piet, ‘je kenne twei keer 
nee zegge en de derde keer zeg je toch 
ja.’ Dat was ook zo met Tafeltje Dekje. 
Hier in Wervershoof zien we per dag 
honderd mensen voorbij wandelen of 
fi etsen en ik zei: 
‘Vraag die maar.’ 
‘Nee,’ was het, ‘we vragen het aan 
jou.’ 
Op een gegeven moment zei ik: 

‘Vorrut den maar.’
Maar tegen Jaap de Haan zei ik:
‘Ik wil wel kosteren, maar ik ga vast 
geen plaatsengeld ophalen. Dat vond 
ik zo’n klerewerk. Ik kon slecht reke-
nen. Nu zit er een handjevol mensen 
in de kerk, maar toen zat de kerk elke 
dienst vol (in 1999 ben ik begonnen). 
Toen was het plaatsengeld nog een 
kwartje of dertig cent, dan liep je met 
een tas vol wisselgeld. Het gebeur-
de wel dat mensen met een gulden 
betaalden en dat meerdere keren per 
bank. 
Elke keer moest er uiteraard wis-
selgeld teruggelegd worden. Dat was 
geen werk voor mij. Maar het moest 
toch gebeuren en dan ging ik toch 
maar weer met die rot tas. Later werd 
het gelukkig afgeschaft . De laatste 
keer was op een oudejaarsavond 2001. 
De oude schoudertassen gingen weg 
en ik had toen zoiets van: hè hè, dat 
was een zegen, echt waar!’ 

Fanfare

Als je een paar borreltjes op hebt zeg 
je sneller ja. Zo zat Piet vroeger op de 
fanfare, maar is daarmee gestopt toen 
hij achttien was. 
In 1973 op dinsdagavond, tijdens 
de kermis aan de bar, kwam Japie 
 Karsten van de Driehuizen naast hem 
zitten. Na een paar biertjes begon 
Jaap te vertellen dat ze bij de fanfare 
nog een toeteraar nodig hadden. En 
ik zei: 
‘Oh dat doe ik wel weer.’ Woensdag 
kwam Piet van de bouw af en net na 
het eten komt Japie Karsten het pad 
op met een grôte toeter. 
'Ik wist van niks', vertelt Jopie. Piet 
zei: 
'Verrek, en zo rol je d’r dus weer in, op 
die manier.'
 
Mariabeeld

Voor de mei- en oktober Mariavie-
ringen moest het Mariabeeld van de 
sokkel boven het Maria-altaar gehaald 
worden. Dat was een hele onderne-
ming voor Jaap de Haan en Piet, ze 
woog minstens veertig kilo. Ze klom-
men dan op de kleine altaartafel om 
het er af te tillen en op het grote altaar 
te plaatsen. Er was al eens een valpar-
tij geweest met dat beeld, dus zocht 
pastoor naar een oplossing. 
Henk Woldberg bracht uitkomst, zijn 

Met de volwassen misdienaars komen ze goed van pas
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dochter in Wieringerwerf wist dat in 
de kelder van die kerk een zwaar geha-
vend Mariabeeld stond. Die mocht 
weg voor € 70,−. Meindert Warnaar, 
Henk Woldberg en Piet hebben met 
auto en aanhangwagen het beeld 
opgehaald.
‘Ik zie oôs nag gaan, ’t was net een 
begrafenis', vertelt Piet lachend. 
Meindert voorop, die hield het hoofd 
vast en wij met z’n tweeën er achter-
aan, dekens erom, de trap op. Terug 
over een rammelende Ome Keesweg. 
‘Zachies raaie hoor,’ zei ik tegen Henk, 
‘’t beêld is al zo kapot.’ Zo is ’t dus hier 
gekomen. Piet heeft  het beeld grondig 
gerestaureerd. 
‘Om de oude verfl agen er af te  krijgen, 
was een enorme klus. Het beeld was 
overgeschilderd met witte verf. Ik 
wilde de oorspronkelijke kleuren 
weer terug hebben en ook de gou-
den fi guurtjes die er ooit op hadden 
gezeten. En gelukkig, tijdens het ver-
wijderen van de eerste verfl aag pakte 
ik ook de tweede laag mee. De oor-
spronkelijke kleuren kwamen redelijk 
tevoorschijn. Maar ik heb ook met 
een brander moeten werken, zoal b.v. 
bij de oog- en de mondhoeken. Het 
fi jne daarvan was weg. Van de restau-
ratie is een fotoreportage gemaakt, 
die heeft  een tijdje achterin de kerk 
gehangen. Ik heb er wel drie tot vier 
maanden aan gewerkt. Henk heeft  
een statief op wielen voor het beeld 
gemaakt.

Kunstenaar

Piet wist dat in het stookhok bij de 
verwarmingsketel een paar beelden 
van engelen stonden die in 1967 bij de 
grote kerkrenovatie van het hoofdal-
taar waren gesloopt. Ook die heeft  hij 
prachtig gerestaureerd. Er moesten 
drie nieuwe vleugels voor de enge-
len komen, één vleugel was bewaard 
gebleven. Dat was nog een rotklus. Het 
moest ook in spiegelbeeld gemaakt 
worden. Het is een houten frame, dat 
met kunststofgips opgewerkt wordt. 
Op een gegeven moment kun je dat 
net als hout bewerken. Dat krimpt 
niet en ziet er nog steeds prachtig uit. 
Dat is ook zo met de verf, er zit nog 
geen barstje in. Alles blijft  perfect 
zitten. Later kwam er nog een derde 
engel tevoorschijn die al die jaren 
in de fi etsenzaak van Gert Boos had 
gestaan.

Eerst stonden de engelen op een zes-
hoekig console die na een crematie 
gebruikt wordt. Deze zijn vervangen. 
Ik had een voorbeeld van de console 
vlakbij het tabernakel. Deze was eerst 
bruin, die heb ik ook opgeknapt. De 
steel van een oude vlosbeugel kon ik 
prima gebruiken om er mooie con-
soles voor de engelen van te maken. 
Ze staan nu prachtig aan de rechter 
zijkant in de kerk. Af en toe denk ik: 
'het is evengoed wel een werk geweest.' 
Goed dat ik hier thuis de ruimte had 
in de schuur. Jopie vult hem aan: 
'Toen hij de beelden aan het schoon-
maken was, was dat een toestand'. 
En of het nog niet genoeg was heeft  
Piet ook zelf een engel van top tot teen 
gemaakt, deze staat in de doopkapel.

Kruisweg

De kruiswegstaties moesten eigenlijk 
ook gerestaureerd worden, maar daar 
zijn we niet aan begonnen. Leo Boos 
heeft  dat onderzocht. Het zijn offi  ciële 
schilderijen op linoleum/zeil. Dat was 
vroeger het goedkoopst. In 1890/1900 

was de laatste klaar. Af en toe werden 
een paar geschonken want één schil-
derij kostte toen 500 gulden. Frans 
Loots uit Haarlem heeft  ze geschil-
derd, die had een atelier met kerke-
lijke kunst. 
De muren van onze kerk waren wis-
selend warm en koud door het sto-
ken, dat heeft  de schilderijen geen 
goed gedaan. Ook zit er geen spouw-
muur in. Verschillende schilderijen 
zijn daardoor gescheurd. In de buurt 
van de biechtstoel zijn ze het mooist. 
Op die muur is ook de minste regen 
gekomen. Tijdens de restauraties van 
de kerk zijn ze niet weggehaald, dat 
durfden ze niet aan. 

Kunstschilder

Piet is ook een verdienstelijk kunst-
schilder. In de woonkamer aan de 
muur hangt een prachtig schilderij 
welke Piet zelf heeft  geschilderd. En 
de lijst ook zelfgemaakt, voegt hij er 
bescheiden aan toe. Op de vraag of hij 
wel eens een expositie houdt van zijn 
kunstwerken zegt hij: 

In het stookhok bij de verwarming stonden al 40 jaar een paar engelen
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‘Nee hoor, dat doe ik niet. Oh, ja, 
ik heb wel in ’t Westfries museum 
hongen. Toen heb ik nog een eerste 
prois wonnen en werd ik naar voren 
roepen. Dat was zo’n beetje vier, voif 
jaar terug. ’t Was een wedstroid van 
’t Westfries Genoôtschap, met thema 
Westfries. Je mocht drie inzendingen 
doen. Op een gegeven moment kwam 
er bericht dat ik genomineerd was. Of 
ik met het echte schilderij in Hoorn 
wou komen (de inzending ging via de 
computer). In de kerk op het Grote 
Noord zat ik daar tussen alle kunste-
naars. Ik ging maar niet teveel vooran 
zitte, want ik verwachtte d’r niks van. 
Tweede was Jan Wenners, d’r werd 
ook een heêl juryverslag voorlezen, 
bla bla bla. Toen kwam de 1e prois en 
d’r werd verteld dat ’t skilderaai won-
nen had, die de sfeer van Westfries-
land perfect weergaf, de aardappelen. 
Toen docht ik: verrek dat is moin skil-
deraai. Ik heb vanof een bepaald punt 
in Opperdoes de rôders skildert met 
een trekkertje d’r baai, ’t eerdappel-
rôden met op de achtergrond Opper-
does. 

Kaarsen

Kaarsen versieren heb ik ook nog 
gedaan. De Werenfriduskerk heb ik 
op kaarsen geschilderd. Dat was een 
cadeau voor mensen. De eerste ver-
sierde kaars staat in de VIP-room. 
Een tijdje terug heb ik deze nog met 
wat vernis bewerkt, want door het 
afstoff en leek het wel wat te verva-
gen. Het versieren van de kaarsen is 
gekomen toen pastor Janssen bediend 
werd. Jaap de Haan vroeg of ik de 
Werenfriduskerk op een kaars wilde 
schilderen. Andijk en Onderdijk had-
den een kaars waar de parochiekerk 
op stond en Wervershoof nog niet. Er 
moest speciale acrylverf voor gebruikt 
worden. Wat was dat schilderen een 
'veugelwerk'. De kaars loopt ook nog 
rond. Ik denk dat ik er al met al een 
stuk of tien geschilderd heb.

Koster tijdens avondwakes

Daar wordt niets over verteld. Laatst 
had Piet Nico Spigt gesproken. Ze 
zouden over de gebeurtenissen een 
boek kunnen schrijven, maar dat 
doen ze niet.
Als Piet als koster tijdens de avond-
wake in de sacristie zit maakt hij wel-

eens tekeningen tijdens vieringen. 
Ook de Donald Duckies had hij alle-
maal gelezen. Die lagen daar voor de 
misdienaars. Volgens Piet moet pas-
tor Suidgeest er nog heel wat op zijn 
kamer hebben liggen want de laatste 
is van januari.

Geld tellen

Hij doet dit nu samen met Kees Bak-
ker en eerder met Henk Wolberg en 
Jaap de Haan. In het guldentijdperk 
hadden we een sorteermachine. Dat 
is nu niet meer nodig. In Medemblik 
hebben ze bij de bank een superap-
paraat staan om het geld te tellen. In 
Bovenkarspel moet elk briefj e nog 
apart in het apparaat geduwd worden, 
dat is wel pittig werk. Af en toe wordt 
er ook een vals biljet gesignaleerd. 
Soms denk ik dat een kloin kreukkie 
als vals beschouwd wordt. Ik heb wel 
eens m’n bedenkingen. Er zijn ook 
heel wat 'valse' twee euro munten die 
niet geaccepteerd worden. Die komen 
dan uit verre landen, maar lijken pre-
cies op de euromunten.

Origami

Niet alleen Piet is een kunstenaar, ook 
Jopie kan er wat van. Op de salon tafel 
staat een prachtige pauw van origami, 
gemaakt door Jopie. Ze vertelt dat ze 
voor elk van haar kinderen een wit-
zwarte vaas heeft  gemaakt van ori-
gami, met daarin 1000 stukjes papier 
verwerkt. Ze doet even voor hoe je 
zo’n stukje vouwt, heel eenvoudig. 
Daarvoor heeft  ze een hele stapel oude 
Nu en Straksen gebruikt met daarop 
de vrijwel 200 skitterende tekeningen 
die Piet in de loop van 12 jaar bij de 
interviews in ons parochieblad heeft  
getekend. ‘Dat is ’t mooiste papier,’ 
zegt Jopie. Wat een geweldige samen-
werking tussen dit bruidspaar en de 
parochie.

Wij danken het gouden bruids-
paar voor hun gastvrijheid en mooie 
 verhalen en hopen dat ze nog lange 
tijd actief kunnen en willen zijn in de 
parochie.
Anneke Neefj es-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Jopie maakte een prachtige pauw van origami
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Familieberichten

Op 27 maart 2014 is in het ziekenhuis 
in Hoorn overleden Kees Berkhout, 
op de leeft ijd van 80 jaar. In de laatste 
fase van zijn leven in het ziekenhuis 
opgenomen was er zorg, wachten en 
afwachten. Het was met inleveren aan 
levenskracht, meer en meer, in kwets-
bare levens dagen. Daarmee verbon-
den als kracht de bijzondere zin op de 
circulaire: ‘Tot het einde toe sterk van 
geest’. Het was een innerlijke kracht 
als extra adem om in de laatste weken 
in het  ziekenhuis nog een heleboel te 
vertellen over zijn leven en vanuit zijn 
leven: een overvloed aan verhalen, 
herinneringen, bijzondere momenten, 
kostbare ervaringen, de moeite waard 
om te vertellen. Elke dag was er wel 
een klankbord als een tegenóver: om 
van harte te luisteren vanuit zijn gezin, 
familiekring, goede vrienden. 
Het waren verhalen over zijn jeugd in 
de Kagerbos, ideaal speelterrein achter 
de Dijk, met eigen gemaakt speelgoed. 
Het was met herinneringen aan de oor-
logsjaren, aan schooltijd en vrije tijd.
De afb eelding van een vissersboot op 
de circulaire was ook zo’n bijzondere 
keuze en typering: als versiering, als 
levensbepalend, een weg door de tijd. 
Verwijzing naar zijn arbeid, zijn beroep 
of liever gezegd zijn roeping die hij 
vond in de scheepsbouw in Amster-
dam. Een vakbekwame medewerker 
is hij daar geworden. Zijn kwaliteiten 
werden meer en meer zichtbaar en 
gewaardeerd. Zijn grote hobby thuis 
was: het maken van vissersbootjes, 
met oog voor details, alles in de juiste 
verhoudingen, handmatig gemaakt, 
om met bewondering naar te kijken en 
hooglijk te waarderen. Hij heeft  ze in 
vele aantallen gemaakt en uitgedeeld. 
Pronkstuk werd een echte, eigen boot 
die hij heeft  gebouwd, drie jaar lang, 
elke zaterdag ermee bezig. Dan heb je 
ook wat, met prachtige herinneringen 
aan latere jaren, vele tochtjes gemaakt. 
Kees was als echtgenoot en vader gek 

op zijn gezin, op zijn echtgenote en de 
kinderen en op de kleinkinderen die er 
later zijn gekomen. Zij waren heel bij-
zonder voor hem. Zij waren zijn trots. 
Hij was blij zijn 80e verjaardag nog te 
mogen vieren in februari, te midden 
van zijn gezin en de kring van familie, 
met de stille gedachte: het is goed zo.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
hebben we afscheid genomen, met 
 herkenbare woorden en tekenen, in 
zang en gebed, verbondenheid samen. 
Op dinsdag 1 april was de begrafenis 
op het kerkhof, met ook daar herinne-
ring en dank.

Op 2 april 2014 is op 94 jarige leeft ijd 
onverwacht overleden Maria Boon-
Mes. Het was in Huize St. Jozef waar zij 
in haar levensavond de verzorging heeft  
ontvangen die zij erg kon waarderen.
In Spanbroek geboren in 1919 heeft  zij 
daar haar kinderjaren doorgebracht 
met alle zin in vertrouwde omgeving. 
In de verdere, nog jonge jaren van haar 
leven, kwam zij naar Wervershoof en 
vond hier een werkkring. Het was in het 
jaar 1939, de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog. In die periode leerde zij 
haar toekomstige echtgenoot kennen, 
Cor Boon. Vlak na de oorlog kwam het 
allemaal goed uit om de datum van het 
trouwen af te spreken. Zo geschiedde 
het, op weg naar een gelukkige levens-
weg samen, met alle zin. Zij begonnen 
een bouwerij. Er kwam een gezin van 
vijft ien kinderen. Een van hen, Frans, 
is op jonge leeft ijd verdronken, een 
zware slag en verwerking. Dat verdriet 
heeft  moeder altijd in stilte gedragen. 
Als moeder van een groot gezin heeft  
zij met toewijding, heel verstandig, 
haar beste krachten, liefde en zorg 
gegeven. Het kwam steeds weer naar 
voren in die dagen, met bewondering 
en dank. Door alles heen vond zij tijd 
en zin om zich op verschillend terrein 
te ontwikkelen en bij de tijd te blij-
ven. Ze schreef grappige rijmpjes met 
Sinterklaas, kleine doordenkertjes. Ze 
ging op zwemles en op Engelse les. Dat 
laatste kon altijd van pas komen als 
ze dacht aan een reis naar familie in 
Nieuw Zeeland. In februari 1989 stierf 
haar man, vader en opa Cor Boon, op 

zijn leeft ijd toen van 72 jaar. Het was 
een hele verwerking en afscheid binnen 
het gezin, op weg naar de verdere jaren. 
Zij heeft  de laatste jaren van haar leven 
als een tevreden en gelukkig mens in 
Huize St. Jozef haar plekje gevonden, 
te midden van leeft ijdgenoten, verze-
kerd van goede verzorging, afl eiding 
en haar goede instelling van leven naar 
anderen toe. In de avond van woens-
dag 2 april kwam er stilte over haar 
leven, daarin verbondenheid samen 
als gezin en familie. In Avondwake en 
Uitvaartliturgie hoorden we een dank-
baar getuigenis over de kwaliteiten van 
haar leven. Ze was helemaal zichzelf, 
gewaardeerd naar de eenvoud van haar 
leven. ‘Als een graankorrel is zij in de 
aarde gevallen’…zo was de keuze in 
de afscheidsviering (Johannes-lezing), 
beeld van moeders levensweg in: geven 
en delen, in welkome aandacht en goe-
de zorg. De begrafenis was op 7 april, 
haar laatste rustplaats bij haar man, op 
het kerkhof. Zij moge rusten in vrede.

Op 6 april 2014 is op de leeft ijd van 
89 jaar overleden Maria Clazina (Rie) 
Kraakman. Het was in Huize ‘De Hoge 
Hop’ in Hoorn, waar zij de laatste jaren 
van haar leven heeft  gewoond. Het was 
met goede verzorging die zij niet kon 
missen, met alle waardering ervoor. 
Een stilte voorgoed kwam er over haar 
leven.
In 1925 in Zwaag geboren was zij de 
middelste van een gezin van negen kin-
deren. Al gauw was er een verhuizing 
naar Zwaagdijk-West. In vroegere jaren 
was in een gezin een helpende hand 
uitsteken op jonge leeft ijd heel gewoon. 
Naast school was deze invulling thuis 
een welkome leerschool voor het leven, 
denkend aan het gezegde: ‘jong geleerd, 
oud gedaan’! Voor Rie was er gelukkig 
ook tijd voor zang op een koor en dans-
les in vrije tijd. Er was het bekende van 
de eigen omgeving met plezierige con-
tacten met leeft ijdgenoten.
Na de oorlog volgde zij een tweejarige 
avondschool voor kraamverzorgster, 
met diploma als afsluiting. Met alle 
zin gaf zij invulling aan deze voor haar 
welkome, mooie taak in verschillende 
gezinnen.

IN MEMORIAM
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Verkering en huwelijk volgden in de 
jonge jaren van haar leven met Piet 
Hauwert. Er volgde een verhuizing 
naar Andijk en het opzetten daar van 
een bloembollenbedrijf. Er kwam een 
gezin met zeven kinderen. De huis-
houdelijke, goede zorg voor het gezin 
kende in haar leven de terugslag naar 
mindere dagen, met meer dan eens 
een inzinking. Een verhuizing met het 
gezin naar Noord-Limburg, andere 
omgeving, nieuw werk, werd na zes jaar 
toch weer omgebogen: om weer terug 
te gaan naar Westfriesland. Sterk was 
het verlangen (heimwee) naar bekende 
omgeving hier. Zo werd het gevoeld. 
Het was heel welkom om weer terug en 
thuis te zijn. In latere jaren volgde een 
verhuizing naar de Koggestraat, met 
goed wonen daar.
Het overlijden van haar man in 1994 
viel haar zwaar. Op haar leeft ijd van 
78 jaar volgde een verhuizing naar 
 Huize St. Jozef. Na korte tijd van 
gewenning was dat met de nodige vol-
doening en plezier.
In 2007 werd zij getroff en door een her-
seninfarct. Er was extra zorg nodig. Het 
betekende een verhuizing en plaatsing 
in Huize Lindendael in Hoorn, in een 
latere fase naar ‘Het Hoge Hop’. Stap 
voor stap, beetje bij beetje moest zij 
inleveren. Dat was in de laatste fase van 
haar leven een moeilijke aanvaarding 
van afh ankelijkheid en kwetsbaarheid.
Die fase is overgegaan in een rus-
tig inslapen, in de avond van zondag 
6 april.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen met herken-
bare woorden en herinneringen. Op 
11 april was de begrafenis, rustplaats 
op het kerkhof. 

Op 26 april 2014 is in Huize St. Nico-
laas te Lutjebroek overleden Gerardus 
Maria (Gerrit) Vertelman. Het was 
een week voor zijn 80e verjaardag.
In februari 2005 was er sprake van een 
hersenbloeding. Het betekende een 
ernstige terugslag in Gerrits leven. Na 
een intensieve revalidatie van een jaar 
was er zijn welkome thuis wonen, met 
goede zorg omgeven. Hij heeft  mogen 
genieten van wat er allemaal mogelijk 
was: in het thuisgebeuren, familiebe-
zoek over en weer, uitstapjes, vakantie-
dagen, kleine verrassingen die hem blij 

maakten. Een tweede hersenbloeding 
in januari van dit jaar was even ernstig 
als de eerste keer, de gevolgen ernstiger. 
Er is een periode gevolgd van: zieken-
huis in Hoorn, daarna verzorging en 
opvang in het St. Nicolaas Verpleeg-
huis. De afh ankelijkheid werd groter, 
herstel bleef uit, het praten viel weg, 
een stilte voorgoed is er gekomen, het 
was op zaterdag 26 april, een week na 
Pasen. 
De dagen zijn gekomen vol herinnering 
en mijmering:
‘Jij altijd zo krachtig, bouwend aan een 
leven voor jezelf en voor anderen, wist 
van hout en stenen huizen te bouwen 
waar mensen zich thuis gingen voelen. 
Maar toen verzwakte je eigen lichaam, 
werd week, leek in te storten tot een 
lichaam waar je je niet meer in thuis 
voelde.
Jij altijd zo aanwezig met je geluid, zo 
kenmerkend, maakte sfeer, wist enthou-
siasme over te brengen met je stem, zo 
vrolijk en inspirerend. Maar toen viel 
je stem weg, praten werd moeizaam, 
je werd zwijgzaam, zoveel stilte, onge-
hoord voor jou.
Jij altijd zo sportief kon zoveel, bewoog, 
rende, won, hield zoveel tegen, gaf niet 
op, bereikte zoveel. Maar toen werd je 
zwak, kon tegenslag niet voorkomen, 
liep moeizaam en verloor van het leven. 
Verlies, onmacht, onzekerheid werd 
jouw deel.
Je krachtige werk hield op, je kenmer-
kende stem verstomde, je actieve leven 
viel stil.
Maar jij ging door en bleef ondanks 
alles vrolijk, enthousiast, tevreden. Het 
bleef toch goed met je gaan, zei je. Tot 
die laatste fase, toen opnieuw onmacht, 
stilte en zwakte jouw deel werd.
Nu je bent weggevallen denken we 
terug aan jou. We herinneren ons niet 
je zwakte maar je kracht, niet je stilte 
maar je enthousiasme, niet je verlies 
maar je doorzettingsvermogen.
Zo willen we aan je denken want anders 
ben je zo ver weg, anders ben je zo erg 
dood’.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen met voor-
afgaande toepasselijke woorden, met 
zang en gebed, passende herinnerin-
gen en tekenen uit het leven van deze 
beminde mens.
Op donderdag 1 mei was de begrafenis 
op het kerkhof, zijn laatste rustplaats 
bij Angelique.
(Met dank voor de woorden, gezegd 

tijdens de vieringen door pastor-broer 
Th eo Vertelman)

Op 1 mei 2014 is in Huize St. Jozef 
overleden Catharina Maria Roozen-
daal-Oud, op de leeft ijd van 87 jaar.
Geboren op 25 juni 1926 op de Broe-
kerhavenweg was haar jeugd onbe-
zorgd. Haar schooltijd werd afgemaakt 
tot de zesde klas, herkenbaar voor die 
tijd. Daarna begon het actieve en werk-
zame leven. Ook dat was herkenbaar in 
vele gezinnen als een leerschool en vor-
ming voor de verdere jaren. In de jonge 
jaren van moeders leven kwam Paulus 
Roozendaal uit Wervershoof op haar 
levenspad. Het groeide naar een geluk-
kige relatie en naar de datum van een 
trouwdag. Zij gingen wonen met alle 
zin in een heuse tram, netjes ingericht 
en neergezet in de tuin van opa en oma 
Roozendaal in de Nieuwstraat. Daar is 
hun eerste kind geboren. Het was een 
knusse en kleine ruimte. Er werd op 
een gegeven moment uitgezien naar 
een grotere woning. Dat lukte, ook in 
de Nieuwstraat. Daar zijn de andere vijf 
kinderen geboren. Het is met herinne-
ring aan gelukkige jaren samen in ver-
trouwde omgeving, straat en buurt.
Na een zwaar ziekbed is vader Paulus 
in 1977 overleden, op de leeft ijd van 
55 jaar. Het was een groot verlies en 
een hele verwerking binnen het gezin 
voor moeder en kinderen, hun nog 
jonge leeft ijd voor ogen. De kracht van 
samen was belangrijk, op weg naar 
betere tijden. De tijd ging verder, kin-
deren gingen hun levensweg met eigen 
levenskeuze en beroepskeuze. Er kwa-
men kleinkinderen. Moeder had haar 
eigen invulling en welkome aandacht. 
In de voortgang van de tijd, van de 
dagen stond haar gastvrijheid voorop. 
Het was open huis en welkom aan haar 
gezin, aan familie en aan anderen, voor 
wie er maar binnenkwam. Muziek in 
huis van Frans Bauer, Jan Smit of Jan-
nes gaf de sfeer aan in die richting. Als 
ze zelf op visite ging, nam ze altijd wel 
een aardigheidje, een verrassing mee: 
om uit te delen als een blije gever.
De jaren in Huize St. Jozef zijn de laat-
ste herinneringen aan haar leven. Een 
korte tijd van gewenning ging al gauw 
over naar voldoening, een goed thuis-
gevoel. Ze heeft  het heel bijzonder naar 
het zin gehad, genietend van afwisse-
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ling, aandacht, gezelligheid, verzor-
ging, een brunch, modeshow, kapsalon, 
bewegingssport, zanguurtjes. Ze kon 
het allemaal waarderen. Enkele jaren 
geleden heeft  ze nog een zware operatie 
ondergaan. Het gebonden zijn aan een 
rolstoel gaf beperkingen. Het deed haar 
pijn, maar ze klaagde er niet over.
Onverwacht kwam er een mindere 
dag, daarin een ernstige terugslag en in 
 diezelfde dag een stilte voorgoed, rust 
en vrede. Het was een hele verwerking.
Maandag 5 mei was in de kerk de 
 Uitvaartliturgie, met dank en respect 
naar haar toe vanuit herinneringen, 
met zang en gebed. Daarna was de 
begrafenis in het familiegraf bij haar 
echtgenoot Paulus. Zij moge rusten in 
vrede. 

Op 8 mei 2014 is in Huize St. Jozef 
overleden Catharina Lakeman-Stel-
tenpool. Het was op de leeft ijd van 
95 jaar. 
Op 24 maart 1919 werd zij in Wervers-
hoof geboren. Haar jeugd, in een gezin 
met negen kinderen, heeft  zij er door-
gebracht. Haar man, Gert Lakeman, 
heeft  zij daar ook leren kennen. In de 
oorlogsjaren trouwen viel niet mee. Op 
2 mei 1946 kon dit dan toch doorgaan, 

een blije dag voor het bruidspaar op 
weg naar een gelukkige toekomst. Zij 
gingen wonen in de Beemster, een korte 
periode. In 1947 volgde een verhuizing 
naar Oosterblokker. 
Er zijn 5 kinderen geboren, het gezin 
compleet op weg naar gelukkige levens-
jaren samen.
Een auto-ongeluk trof zoon Dirk op 
driejarige leeft ijd, met ernstige gevol-
gen. Revalidatie volgde, begeleiding, 
extra aandacht en verzorging.
Binnen de traditie van de Lakemannen 
was vader Gert schilder, met overname 
van een schildersbedrijf in Oosterblok-
ker. Herinnering aan moeder geeft  dat 
goede thuisgevoel. Ze was bijna altijd 
thuis en gaf thuis na schooltijd. Dat 
voelde ze aan als belangrijk, op weg 
naar de verzorging van de maaltijd 
’s avonds. Als er familie kwam logeren, 
dan was er altijd wel ruimte in huis om 
gastvrij te ontvangen, met overdag de 
invulling van een verrassing.
Zij had open oog en aandacht voor de 
zieke medemens in eigen omgeving. Ze 
hield om huis moestuin en bloementuin 
bij. Bij al die zorg en aandacht was het 
geloof voor haar een grote steun. Meer-
dere keren was er haar bedevaart naar 
Wittem (Gerardus Majella) en twee-
maal naar Lourdes, met veel indruk.
Ontspanning vond zij in het klaver-
jassen, graag deed ze een gokspel-

letje. Breien was haar grote hobby. Het 
oogstte bewondering vanwege soms 
ingewikkelde patronen, een sieraad 
voor het oog.
Haar huwelijk met haar man heeft  
36 jaar mogen duren. Zij zelf was bij 
zijn overlijden 63 jaar, met verwerking 
van dit verlies, een nieuwe fase in haar 
leven. Met Dirk heeft  zij tot het jaar 2008 
in Oosterblokker gewoond. Op 89-jari-
ge leeft ijd vond zij het verstandig om 
het huis in Oosterblokker te verruilen 
voor kleiner wonen. Haar gedachten, 
en overleg daarover, gingen richting 
Wervershoof. Een van de Aanleunwo-
ningen naast St. Jozef was beschikbaar. 
Zoon Dirk had zijn plek gevonden in 
Hoogkarspel, dat was goed. Ruim vijf 
jaar zijn het mooie jaren geworden, heel 
tevreden als zij was met de invulling 
van haar dagen. Ze voelde gaandeweg 
toch wel het inleveren aan kracht, op 
weg naar haar 95e verjaardag. De ver-
huizing ging komen naar een kamer in 
Huize St. Jozef. Heel onverwacht ging 
het minder. In alle rust kwam er stilte 
over haar goede en zorgzame leven.
De Uitvaartliturgie was op 12 mei 
in haar vroegere parochiekerk te 
 Oosterblokker, met toepasselijke her-
inneringen en dank. De begrafenis was 
in het familiegraf, bij haar echtgenoot. 
Zij moge rusten in vrede. 

Lucas Petrus Nicolaas,
zoon van Jeroen en Annemarie 
Veeken-Schoenmaker 
(Belmolendijk 29).

Femke Anna Maria,
dochter van Meindert-Jan en Maaike 
Botman-Sneeboer (Liederik 9)

Stella Christina Johanna,
dochter van Martijn en Moniek 
Droog-Zijlstra (De Vooruitgang 43).

Met hartelijke gelukwensen 
aan de ouders, 
een blijvende verwondering 
en dankbaarheid, 
veel goede wensen aan de kinderen, 
gezondheid, een blije jeugd. 
Hartelijk profi ciat.

HUWELIJK:

Martijn Haring en Simone Breg.

Met een hartelijke profi ciat, 
op weg naar een gelukkige levensweg 
samen. 
De invulling van het ja-woord: 
in liefde, geluk 
en goede zorg voor elkaar. 
Met veel betekenis sámen 
voor vele anderen, 
van harte!

HUWELIJKSJUBILEUM:

50 jaar:
Jan en Hilda Neefj es-Goossens.

Piet en Joop Brandsen-Koomen.

60 jaar:
Jan en Annie Beemster-Pronk.

Een bijzondere huwelijksverjaardag, 
een momentopname om te vieren, 
een levensweg samen
 met dankbare herinneringen 
binnen gezin, familiekring, buurt, 
verbondenheid samen. 
Een hartelijke profi ciat, 
veel goede wensen 
en blijvende dankbaarheid.

GEDOOPT
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Toen de slak op een morgen uit 
zijn huisje kroop, stond ze oog in 
oog met de mier. Het was haar 
nooit zo opgevallen, maar opeens 
vond ze dat de mier er vreemd 
uitzag. 
‘Goedemorgen mier,’ zei de slak, 
‘ik vind het vervelend om te 
moeten zeggen, maar je ziet er 
vreemd uit.’
‘Vreemd,’ zei de mier, ‘laat ik nou 
precies hetzelfde van jou vinden.’
‘O ja?’ zei de slak, ‘wat is er dan 
vreemd aan mij?’
‘Laat ik het zo zeggen,’ zei de 
mier voorzichtig, ‘ik vind het 
vreemd dat jij je huis overal mee 
naartoe neemt.’
‘Daar heb ik nou nooit erg in 
gehad,’ zei de slak, ‘maar ik vind 
jou opeens zo vreemd klein en 
dan die wriemelpoten.’
‘Jij hebt niet eens poten,’ zei de 
mier beledigd, ‘daarom ben je 
natuurlijk niet vooruit te branden.’
‘Gaan we elkaar beledigen?’ 
vroeg de slak. 
Op dat moment kwamen de 
eekhoorn en de olifant 

de hoek om. Ze waren druk in 
gesprek. Ze bleven voor de slak en 
de mier staan. 
‘Ik weet niet of jullie dat ook 
hebben, maar we vinden elkaar 
opeens zo vreemd,’ zei de 
eekhoorn. ‘De olifant met die 
staart aan zijn kop. Dat is toch 
geen gezicht?’
‘Dat moet jij zeggen,’ zei de 
olifant, ‘heb je dat ding van jou 
wel eens gezien?’
‘Vreemd,’ zei de slak 
bedachtzaam. ‘Nu ik er nog 
eens goed over nadenk, zijn we 
allemaal vreemdelingen voor 
elkaar. We zien er allemaal anders 
uit. We praten allemaal anders. 
We wonen allemaal anders. We 
eten allemaal anders. We slapen 
allemaal anders…’
Ze gingen onder een boom naast 
elkaar zitten om daarover na te 
denken.

‘Ik vind het helemaal niet vreemd,’ 
zei de eekhoorn na een lange 
stilte. ‘Het is juist leuk dat we 
allemaal anders zijn. Wat zou het 
saai zijn als er op de hele wereld 
alleen maar eekhoorns zouden 
zijn. We zijn allemaal anders en 
toch horen we bij elkaar.’
Op dat moment stak de mol haar 
kop boven de grond. 
‘Waar kom jij vandaan?’ vroeg de 
olifant. 
‘Van onder de grond,’ zei de mol, 
‘mag ik erbij?’
‘Vreemd,’ zei de olifant, ‘van 
onder de grond. Daar ben ik nog 
nooit geweest. Ik moet er niet aan 
denken.’
‘Ben je anders, dan hoor je erbij,’ 
zuchtte de mier. ‘Een vreemde 
gedachte, maar wel mooi.’

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 30 augustus 2014.
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Voor de kinderen Allemaal anders


