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Pastorie: 
Dorpsstraat 71  
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Pastor J. Suidgeest 
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Nieuwstraat 7 
Tel.: 583603 

www.sintwerenfridus parochie.nl
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Lay-out:  T. de Hoogt

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

Voorwoord
We naderen de kortste dag, 21 december, tevens het begin van de winter. Buiten is het 
’s ochtends laat licht en ’s avonds vroeg donker, binnen wordt het gezellig gemaakt met 
kaarsjes, de kerstboom en kerststal. 
Niet voor iedereen is het een vrolijke en gezellige Kerst. Gelukkig zijn er in Nederland 
instanties die voor deze mensen iets kunnen betekenen, bij ons in Wervershoof is dat 
onder andere de PCI.
Pastor Suidgeest schrijft over een nieuwe overkoepelende personele unie, een duide-
lijke uitleg. Het is mooi dat op deze manier de kerken kunnen blijven voortbestaan.
Dit keer geen interview, maar een verslag van de werkgroep lectoren/lectrices die 
samen met pastor Suidgeest een bezoek hebben gebracht aan pastor Sjaak de Boer in 
Den Haag. Piet Brandsen heeft er een paar mooie tekeningen voor gemaakt. 
Arda heeft weer een mooi toepasselijk gedicht geschreven. 
Naast de diverse vieringen rond en met Kerstmis en Oud en Nieuw wordt op 21 decem-
ber een muzikaal optreden verzorgd in onze St. Werenfriduskerk door verschillende 
groepen, ’s ochtends door Schakels en ’s middags door het AOW-jongerenkoor, koor 
Four Winds en close harmony ensemble Voice Over. 
Op Eerste Kerstdag wordt het traditionele kindjewiegen door “meester” Ben samen 
met leden van het kinderkoor Weereenlied verzorgd.
Wij wensen u fijne en sfeervolle kerstdagen toe en een gezond 2015.

Veel leesplezier!

BIJ DE VOORPLAAT

DE GEBOORTE VAN JEZUS

In die tijd kondigde keizer 
Augustus een decreet af dat 
alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. 
Deze eerste volkstelling vond 
plaats tijdens het bewind van 
Quirinius over Syrië. 
Iedereen ging op weg om zich 
te laten inschrijven, ieder naar 
de plaats waar hij vandaan 
kwam. Jozef ging van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, 
naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij 
van David afstamde, om zich 
te laten inschrijven samen met 
Maria, zijn aanstaande vrouw, 
die zwanger was. Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van 
haar bevalling aan, en ze 
bracht een zoon ter wereld, 
haar eerstgeborene. 
Ze wikkelde hem in een doek 
en legde hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats 
was in het nachtverblijf van de 
stad.

Lucas 2, 1-8
Afbeelding is van 
http://geloofenkinderen.
blogspot.nl/
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20-21 december: 4e Advent 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: Gebedsdienst 
met ‘Schakels’. Eigen leiding. 
Boeteviering op zaterdagavond: vlak 
voor het kerstfeest is het een laatste 
en persoonlijke voorbereiding op 
weg naar feestelijke kerstvieringen.
 
Woensdag 24 december: 
Kerstavond

19.00 uur: 
Eerste Kerstavondviering, 
Woord-Communieviering met 
Kinder/Jeugdkoor. 
Dirigent: Sandrine Aker-Bakker. 
Organist: Marjo Kaagman-Kuip. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: 

Moniek van Velzen-Neuvel. 
Voorafgaand: kerstliederen.
Thema: ‘Stilstaan bij de nacht’.

21.30 uur: 
Tweede Kerstavondviering
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Gezongen wordt de Mariamis van 
P. Smeels. 
Voorafgaand: kerstliederen. 
Na afloop: Transeamus.

Donderdag 25 december: 
Eerste Kerstdag

10.30 uur: Kerst-Eucharistieviering 
met Herenkoor. 
Dirigent: Jan van der Leek. Organist: 
Pieter Rynja. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 

Gezongen wordt de Missa 
St. Mathildis van Cuypers. 
Voorafgaand: kerstliederen. 

14.00 uur: Kindje wiegen, 
bedoeld voor de kleinere kinderen. 
Leiding: Ben Droog. 
Zang: kinderen van het Kinder/
Jeugdkoor. 
Organist: Ria Kappelhof-Swart.

Vrijdag 26 december: 
Tweede Kerstdag

10.30 uur: Woord-Communieviering 
met AOW-Jongerenkoor en 
kerstliederen. Gedachtenis van de 
H.Stefanus. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof: Ben Droog en 
Elly Schmidt-Broch.

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!  

In dit rooster zijn opgenomen de laatste twee vieringen van 
de Advent; daarna de vieringen van Kerstmis en rond de 
Jaarwisseling en een aantal weekenden in het nieuwe jaar 
2014. Wilt u letten op de aanvangstijden en ook erop letten 
wanneer een enkele keer een viering uitvalt!

Liturgisch rooster 
20 december 2013 tot en met 15 februari 2015

Vrijdag 19 december: 4e Advent – Boeteviering 
18.30 uur: Eucharistieviering met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Themaviering, op weg naar het kerstfeest. 

Donderdag 25 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur: 
Kerst-Eucharistieviering met kerst liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 26 december: Eerste Kerstdag
09.15 uur: Kerst-Eucharistieviering met kerstliederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 3 januari: Driekoningen
18.30 uur: Eucharistieviering met kerstliederen. 
Voorganger is Pastor C. Koning. 

Dank voor de weldaden van het afgelopen jaar.

 Vieringen in huize St. Jozef
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28 december: H.Familie

Vrijdag 26 december 18.30 uur: 
op deze avond vervalt de viering in 
Huize St. Jozef. 
Zaterdag 27 december 19.00 uur: 
op deze avond vervalt de viering in 
de kerk.
Zondag 28 december 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
N.B. In het weekend van 27/28 
december is er in de kerk dus één 
viering, en wel op zondagmorgen.

Woensdag 31 december: 
Oudjaar

19.00 uur: Eucharistieviering met 
Gemengd koor. Afsluiting van 
het jaar 2014, met dank voor de 
weldaden van het afgelopen jaar. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor Sj. de Boer. 
‘Viering voor Oudjaar’.

Donderdag 1 januari: 
Nieuwjaarsdag

10.30 uur: Eucharistieviering met 
liederen. Viering om zegen over het 
nieuwe jaar 2015. 
Thema: ‘Leven in ontvankelijkheid’. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

3-4 januari: Driekoningen

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.

De stal van Betlehem krijgt bijzonder 
bezoek: Drie Wijzen uit het Oosten. 
Viering met kerstliederen, nog 
eenmaal kerstsfeer. 
Van harte welkom.

Het jaar gaat verder…
10-11 januari: Doop van de Heer

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

17-18 januari: 
Actie Kerkbalans 2015

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

Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Thema van Actie Kerkbalans 2015 
is: ‘Mijn kerk deelt - Mijn kerk in 
balans’.
Vanuit het Parochiebestuur wordt 
deze actie toegelicht en aanbevolen.

24-25 januari:

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

31 januari-1 februari: 

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Pastor C.Koning.

7-8 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor ‘Weereenlied’. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering 
met Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

14-15 februari:

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

GAAT U VERHUIZEN?
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart 
of met deze bon.

Achternaam .......................................................................................................
Voorletters of fam  ............................................................................................
Huidig adres  .....................................................................................................
Postcode/Plaats  ................................................................................................
Nieuw adres ......................................................................................................  
Postcode/Plaats .................................................................................................  
Verhuisdatum ....................................................................................................  

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

vervolg Liturgisch rooster 
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WINTER 

Wanneer de winter nadert,
als sneeuw en ijs hun intrede 
doen
en men door de kalender bladert,
denken we: weer een nieuw 
seizoen.

Tijd vliegt voorbij, wat is een jaar,
nu staan boom en stal er weer
soms gebeurt er veel, zomaar.
Vreugde, maar ook ziek en zeer.

Kerst en Oud en Nieuw geven
lichtjes in de duisternis,
gedenken Jezus nieuwe leven,
een bijzondere gebeurtenis.

Van Zijn leven kunnen we leren,
hoe met de naasten om te gaan,
steeds het goede blijven 
proberen,
de stal herinnert ons eraan.

Tijdens de donkere dagen,
waar men vaak vakantie heeft,
kunnen we ons af gaan vragen,
wat belangrijk is, waar men voor 
leeft.

In de winter, wanneer het vriest, 
overdenken we soms het leven,
wat men krijgt, wat men verliest
wat het een ieder heeft gegeven.

Arda Koomen-Kuip

Elk jaar opnieuw is het kerstfeest bijzon-
der. Gaandeweg de Advent groeit het ver-
langen naar enkele mooie dagen. Daar is 
de voorbereiding op gericht.
Vele medewerkenden zijn druk in de 
weer, het is altijd te waarderen. Voor de 
kerstliturgie wordt stevig gerepeteerd 
door de koren. De kerk vraagt om een 
feestelijke kerstversiering. De kerststal 
wordt geplaatst, kerstbomen horen erbij. 
Met Kerstmis klinkt het kerstverhaal, 
opgeschreven door de evangelist Lukas.
Het verhaal vertelt van een volkstelling. 
Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. 
Daar is de geboorte van het Kind, in een 
stal, buiten op het veld. In de herberg was 
geen plaats. Herders zijn de eerste bezoe-
kers. Als eenvoudige mensen zijn zij heel 
welkom. 
Een ster staat aan de hemel. Drie Wijzen 
uit het Oosten volgen de ster. Zij komen 
aan in Bethlehem, met hun geschenken 
voor het Kind. Het kersttafereel ademt 
eenvoud en vrede.
Met de kerststal en het kerstverhaal is 
verbonden een lied dat zingt van ‘vrede 
op aarde aan alle mensen van goede wil’. 
In deze woorden klinkt een diepe wens 
vanuit het Kerstkind naar ons toe en dat 

voor alle tijden. 
Mensen van goede wil, wij mogen ons in 
deze woorden aangesproken voelen. Het 
geldt ook voor vele anderen, voor veel 
meer mensen dan we zouden denken, 
zelfs wereldwijd.
Vrede en geluk zijn sleutelwoorden in de 
komende dagen.
Mogen de kerstvieringen dat in ons 
oproepen en ook alle goede wensen die 
we elkaar doen, woordelijk gezegd of via 
vele kerstkaarten over en weer. 
Vrede en geluk, het zijn twee woorden 
die thuishoren bij het kerstfeest, in het 
kerstverhaal, in alles eromheen: in zang, 
gebed, spel en versiering. 
Het zijn woorden die thuishoren bij ons 
zelf, in ons eigen leven en in ons leven met 
elkaar. Het is een kerstwens die zichtbaar 
mag worden en een vervolg mag krijgen 
in het nieuwe jaar.

U allen van harte een Zalig Kerstfeest toe-
gewenst, feestelijke vieringen, sfeervolle 
kerstdagen, wensen van levenskracht, 
gezondheid en verbondenheid samen, 
een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 2015.

Pastor J. Suidgeest

Kerstmis

Het kinderkoor ‘Weereenlied’  bestaand 
uit 28 enthousiaste kinderen van groep 
4 t/m groep 8 is voor het nieuwe sei-
zoen (september 2015) op zoek naar een 
 nieuwe dirigent(e).
Per september 2015 wil ik stoppen met 
het dirigeren van het kinderkoor.
Ik heb dit een aantal jaar met heel veel 
plezier gedaan.
Wie zou het stokje van mij over willen 
nemen?
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met mij.
Sandrine Aker-Bakker
0228-581081

Wij willen u graag uitnodigen voor een 
muzikaal concert op zondagmiddag 21 
december a.s. in de Werenfriduskerk in 
Wervershoof, aanvang 14.00 uur.

Het AOW jongerenkoor uit Andijk, 
Onderdijk en Wervershoof, koor Four 
Winds uit Oostwoud en close harmony 
ensemble Voice Over zullen u met eigen 
repertoire én repertoire in Kerstsfeer een 
hartverwarmende middag bezorgen.
www.aowjongerenkoor.nl
Close harmony ensemble Voice Over 
www.vomusic.nl
Four Winds www.fourwinds.nl

Vanaf 1 december a.s. kunt u kaartjes 
kopen bij onderstaande voorverkoop-
adressen:
Marskramer Medemblik
Knijn Inkt & Entertainment Wervershoof 
en ’t Oude Postkantoor Wervershoof
Mammoet Meubel Zwaagdijk
Kleingouw 203 Andijk
Pletering 55 Oostwoud

En natuurlijk ook te reserveren via 
bestuur.fourwinds@gmail.com

Bedat Kerst
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Uit de vergadering van november 
2014

Catechese en 
Liturgie

De korenplanning is geweest voor het 
komende halfjaar, ingaande de Eerste 
Adventszondag eind november tot en 
met Pinksteren 2015. Koorleden, lec-
toren en andere betrokkenen krijgen 
op tijd de nieuwe lijst met ingevulde 
beurten. We hebben er alleen maar 
gemak van.
Alle medewerkenden binnen de paro-
chie krijgen weer een kerstgroet met 
Kerstmis en Jaarwisseling. Het is 
met dank daarin voor alle inzet en 
met goede wensen voor het komende 
nieuwe jaar. De verschillende lijsten 
met namen worden bijgewerkt waar 
sprake is van een wijziging. 
De nieuwe groep van JeePee kan van 
start gaan. Er is voldoende leiding 
aanwezig, dank daarvoor.
De werkgroep Vormsel heeft de eer-
ste vergaderingen gehad, belangrijk 
genoeg om een goede start te maken 
wat betreft de voorbereiding. Er is 
een opgave van 25 vormelingen. De 
datum van het Vormsel is zaterdag 21 
maart 2015. De Bavodag in Haarlem 
is op 11 april. Vlak na de kerstvakan-
tie is het begin van de voorbereiding.
De werkgroep Eerste Communie heeft 
ook de eerste vergadering gehad. Ook 
hier is veel werk verzet voor de peri-
ode en de invulling van de voorberei-
ding, verdeeld over een aantal weken 
in het nieuwe jaar. De leden van de 
werkgroep hebben hun taken ver-
deeld. De datum van de Eerste Com-
munie is zondag 12 april 2015.
De werkgroep Kindernevendiensten 

heeft voor de begeleiding (voor de 
komende jaren) geen opvolging kun-
nen krijgen van enkele nieuwe ouders. 
Een teleurstellende ervaring.
De openingsviering in oktober in de 
kerk in het nieuwe seizoen was een 
geslaagd gebeuren. De combinatie 
Kinder/Jeugdkoor en AOW-Jonge-
renkoor doet het altijd, voor herha-
ling vatbaar. Dank voor alle inzet.
Er was op 22 oktober een mooi optre-
den van het zogenaamde Ricciotti-
ensemble: geschoolde jonge musici 
met een spontaan, gevarieerd optre-
den ’s avonds in de kerk. Overdag 
was er hun optreden op verschillende 
locaties in ons dorp, enthousiaste jon-
ge mensen. 
Op zondag 9 november hebben de 
lectoren een bezoek gebracht aan de 
kerk in Den Haag, waar pastor Sjaak 
de Boer als pastor mee verbonden is. 
Het was heel aangenaam om de zon-
dagdienst daar mee te maken, een 
internationaal gezelschap van paro-
chianen uit vele landen, een hartelijke 
ontvangst en een mooie beleving. Na 
de dienst volgde nog een aantrekke-
lijke invulling met wandeling door de 
binnenstad en o.a. bezoek aan muse-
um. 

Gemeenschapsopbouw/ 
Kerk en Samenleving

Een volgende Wijkcontactavond voor 
de Wijkcontactpersonen wordt voor-
bereid met datum en invulling aan 
het begin van het nieuwe jaar (febru-
ari).
De bewonersgroep ‘Wilgenhof’ wordt 
op een van de dagen na Kerstmis 
uitgenodigd voor een bezoek aan de 
kerststal in de kerk (met het zingen 
van enkele kerstliederen). Daarna nog 
even een samenzijn in ‘de Inzet’. 
Het weekend van 15/16 november is 
dit jaar in de parochie gekozen als 
‘Diaconaal Weekend’. In zo’n week-

end gaat het om aandacht voor soci-
ale nood, aandacht voor het probleem 
van armoede, een gebaar maken van 
ondersteuning, solidair en behulp-
zaam zijn voor vergeten groepen, enz. 
Het kan dichtbij in eigen omgeving of 
in de Derde Wereld, wereldwijd.
Op zaterdagavond is er een viering 
met Kinder/Jeugdkoor. In een deur-
collecte (ook op zondagmorgen) is 
er aandacht en hulp voor ‘Twinkle 
Stars’. Deze Stichting zet zich in voor 
kinderen die het moeilijk, armoedig 
hebben in gezinnen in Westfriesland. 
Van harte onze hulp en aandacht 
waard. Een mooi doel, op weg naar de 
bijzondere dagen van Sint Nicolaas en 
Kerstmis.
Op zondag 14 december is in de 
namiddag om 16.30 uur in onze kerk 
de jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door de 
plaatselijke Raad van Kerken.
Op dinsdag 16 december, ’s morgens 
om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) 
is er een Kerst-Eucharistieviering, 
verzorgd door de Zonnebloem Wer-
vershoof-Andijk, in ’t Trefpunt te 
Onderdijk. Van harte welkom aan 
mensen die door omstandigheden 
niet of moeilijk naar de kerk kunnen 
gaan. Vervoer is mogelijk. Na afloop 
nog even nablijven in kerstsfeer.
Op zondag 21 december is er in de 
kerk ’s middags, aanvang 14.00 uur, 
een optreden van de zanggroep ‘Four 
Winds’ samen met het AOW-Jonge-
renkoor, een kerstprogramma. Ver-
dere informatie volgt later.
Met Kerstmis is er na de vieringen 
een deurcollecte voor de Adventsac-
tie, Derde Wereld.
Op maandag 10 november is er een 
informatieavond in ‘de Inzet’ geweest 
in verband met de aangekondigde 
Rome-bedevaartreis vanuit het bis-
dom, mei 2015. Vanuit het bisdom-
blad ‘Samen kerk’ en ook via ‘Nu en 
Straks’ is er regelmatig nieuws gege-
ven, telkens met wat nieuwe informa-
tie en variatie. Een vijftal personen 
was op deze avond aanwezig, een 
gesprek en uitwisseling van gedach-
ten. Het nodige materiaal is mee naar 
huis gegaan.
Achter in de kerk ligt ook materiaal 
ter inzage of om mee te nemen. 

Nieuws van het parochiebestuur
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Tuin en 
Begraafplaats

Er zijn enkele bomen uit de tuin weg-
gehaald. Dit scheelt veel als we den-
ken aan afval van bladeren (in de 
dakgoten van de kerk). Verder geen 
bijzonderheden.

Onderhoud en 
Financiën

Binnen de regio is een samenkomst 
geweest van de penningmeesters. 
De financiën van de parochies zijn 
doorgenomen. In het proces van 
samenwerking is dit een goede zaak, 
communicatie en informatie over en 
weer.
Het schilderwerk aan de afzaten (zij-
kant kerk) raakt op verschillende 
delen los. Zo’n zes jaar geleden is dit 
werk toen opgeleverd, dus vrij snel al 
mankement. Met het bedrijf is con-
tact opgenomen ter beoordeling. Het 
ziet er niet goed uit.

Regionieuws (5 parochies)

In het regio-overleg van vijf parochies 
op weg naar (meer) samenwerking, 

op weg naar een Personele Unie tus-
sen de verschillende parochies en een 
overkoepelend bestuur, gaan we in 
de maand december naar een afron-
ding.
In het kerstnummer van de parochiële 
of plaatselijke bladen binnen de regio 
komt een overzicht: een stukje voor-
geschiedenis, de stappen die we heb-
ben gezet in overleg binnen de regio, 
de keuzes die we konden maken, de 
betekenis van een Personele Unie, 
enz.
De datum van 1 januari 2015 hebben 
we aan het bisdom voorgesteld als een 
officieel begin, binnen de regio haal-
baar, met nog het nodige in te vullen 
in de komende tijd.
Het bisdom zal met deze datum wel 
akkoord gaan, want al eerder was er 
de vraag hoever we waren gevorderd 
in ons overleg.
We houden u op de hoogte, zoals met 
bijgaande informatie, elders in deze 
‘Nu en Straks’. 

Bestuurswisseling

Aan het eind van het afgelopen sei-
zoen op weg naar dit nieuwe seizoen 
zijn er enkele bestuurswisselingen 
geweest (rooster van aftreden) binnen 
het Parochiebestuur. Het was met 
dank aan hen die hun taak hebben 
afgesloten en hebben kunnen over-
dragen. Het was met een welkom aan 
nieuwe mensen.
In het taakveld ‘Onderhoud’ heeft 
Kees Rinkel afscheid genomen, na 
tweemaal een periode van vier jaar. 
Hij heeft zijn taak overgedragen aan 

Theo Hauwert, geen onbekende als we 
denken aan een eerdere periode van 
vier jaar. Het loopt als het ware door 
elkaar heen: afscheid van een mooie 
periode, een mooi taakveld, met dank 
en waardering. En een welkom, op 
weg naar een periode, met een pas-
sende invulling, met alle vertrouwen, 
voor de opvolger.
Op het taakveld ‘Financiën’ heeft Nico 
van der Gulik afscheid genomen, 
na tweemaal een periode van 4 jaar. 
Afscheid van een belangrijk taakveld, 
met alle waardering. En een welkom, 
op weg naar een mooie periode aan 
Jacob Neefjes, met alle vertrouwen. 
Nico van der Gulik blijft overigens 
in de buurt, met een welkom aan 
hem als penningmeester binnen het 
Regiobestuur, met alle waardering en 
dank daarvoor.
Op het taakveld ‘Catechese’ heeft 
Karin Bakker-van Engen afscheid 
genomen, na een periode van vier jaar, 
met dank voor inbreng, contacten en 
coördinatie binnen dit taakveld.
Dit taakveld is gevoegd bij het taak-
veld ‘Liturgie’, een dubbeltaak voor 
Diana Verdonschot-Kraakman. Van 
harte welkom met deze combinatie.
Afscheid heeft ook genomen Aline de 
Haan-Ruiter als notulist, met dank 
voor zorgvuldig verslag maken. Zij 
heeft haar taak als notulist kunnen 
overdragen aan Jacolien Bregman-
Kraakman, met een hartelijk wel-
kom. Zo is het en zo gaat het: gaande 
en komende mensen binnen een gro-
ter geheel. Nogmaals, met veel dank 
en met vertrouwen.
Dat was het voor deze keer.

De kerstsfeer zit er bij het koor al 
enige tijd in. Een nieuw lied: “Uit 
hoge hemel daal ik neer” zal tot 
klinken komen tijdens de commu-
nie op kerstavond.

1. Uit hoge hemel daal ik neer, vertel 
van God ons aller Heer,

 een nieuw verhaal zo blij en goed, 
dat ik er wel van  zingen moet.

2. De mensen is in deze nacht, een 
kind geboren, lang verwacht, 

 Maria mag zijn moeder zijn, het 
zal ook u tot zegen zijn.

3. U komt op aarde hoge Gast, en 
houdt mij in uw liefde vast. 

 U wilt mij helpen, keer op keer, hoe 
kan ik daarvoor danken, Heer?

4. Want met U ben ik altijd blij, U 
leidt en helpt en zegent mij. 

 Ik dans, en zing een vrolijk lied, 
dat iedereen mijn  blijdschap ziet.

5. Zingt allen nu op blijde toon, en 
dankt Hem die ons gaf zijn Zoon.

 De eng’len roepen ons! Ont-
waakt, de Heer heeft alles nieuw 
gemaakt.

Het is een oude melodie waarop oor-
spronkelijk een wereldlijke tekst werd 
gezongen: “Uit verre landen kom ik 
aan...”, gezongen door een jongen die 
van ver kwam om zijn meisje, zijn 

bruid, zijn aanstaande vrouw op te 
halen. De 3 stemmige koorzetting die 
nu zal klinken is gemaakt door Jan 
Valkesteijn, die vele jaren verbonden 
is geweest aan de Haarlemse kathe-
draal en koorschool.
Verder zingt het koor overwegend 
Nederlands, ook de misgezangen uit 
de Mariamis gecomponeerd door 
P. Smeels, jarenlang ( tot 1984) orga-
nist geweest van de Sint Werenfridus-
kerk. Verder twee Engelstalige liede-
ren vóór de  viering en twee Latijnse 
liederen: “Resonet in laudibus” tij-
dens de offerande en “Transeamus” 
na de slotzegen. 

Jan van der Leek

Koor
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Voorgeschiedenis

In het jaar 2004 heeft Mgr. J. Punt, 
bisschop van ons bisdom Haarlem-
Amsterdam, de nota ‘Nieuwe Tijden 
– Nieuwe Wegen’ geschreven. Het 
is zoals het er staat: in de voortgang 
van de tijd doen zich veranderingen 
voor. Dat geldt voor de wereld, voor 
de samenleving en voor de kerk. Het 
is voor de kerk belangrijk om zo goed 
mogelijk in te spelen op veranderin-
gen die zich voordoen. De nota heeft 
als doel om onze Haarlemse kerk zo 
goed mogelijk af te stemmen op de 
uitdagingen van een nieuwe tijd. Het 
is het zoeken naar een passende invul-
ling, een eigentijdse benadering, het 
maken van nieuwe keuzes en waar-
devolle aanpassingen, bij de tijd. De 
nota geeft een visie, een schets naar 
de toekomst voor de komende jaren, 
een richting. De nota, ons allen aan-
gereikt om over na te denken in over-
leg met elkaar.
In het najaar van 2012 is er een ver-
volgnota verschenen vanuit het bis-
dom, acht jaar na de eerste nota, daar-
in opgenomen de wens en opdracht 
om de visie, de ideeën van 2004 con-
creet te maken. Voorbeelden worden 
genoemd, een richting om te gaan…

Vervolg

In de afgelopen twee jaar is er in de 
parochies en in de regio’s van ons 

bisdom het nodige overleg op gang 
gekomen. Zo was dat ook in onze 
eigen omgeving in de regio van vijf 
parochies. 
Om de namen nog eens te noemen: 
parochie Andijk, Medemblik, Onder-
dijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. 
Er was het overleg en de ontmoeting 
als: afgevaardigden vanuit elke paro-
chie naar de regio (regio-overleg), 
het pastores-overleg en in een later 
stadium het meedenken vanuit een 
stuurgroep. Op de achtergrond (soms 
voorgrond) dachten ook de plaatselij-
ke Parochiebesturen mee. Overigens 
is in onze regio de samenwerking al 
vele, vele jaren geleden op gang geko-
men, met dank daarvoor.

Twee woorden zijn in het overleg van 
nu belangrijk geweest als een richt-
punt en doel: Fusie en Personele Unie. 
We hebben gekozen voor een Perso-
nele Unie. 

Wat is het verschil?

Bij een Fusie worden de vijf parochies 
van de regio uiteindelijk één paro-
chie met één bestuur erover heen, 
het Regiobestuur. Afgevaardigden 
komen in dit bestuur vanuit de vijf 
parochies. In dit model verdwijnt de 
zelfstandigheid van elke parochie. De 
parochies gaan op (samensmelting) 
in d ie éne grote parochie. Plaatselijk 
zijn er werkgroepen, commissies, die 
het parochiële werk blijven beharti-
gen. Onderling (regio) is dat met de 
nodige samenwerking. 
Onze reactie: deze vorm is moeilijk 
hanteerbaar, te grootschalig, niet goed 
uit te leggen aan de gemeenschappen. 
Het opheffen van eigen zelfstandig-
heid is een te grote stap, niet te over-
zien. 
Tweede model: Bij een Personele Unie 
valt ook veel nadruk op samenwer-
king. De parochies blijven hun zelf-
standigheid behouden. Net als bij een 
fusie is er een overkoepelend bestuur, 
het Regiobestuur. In de parochies 
komen of blijven er plaatselijke loca-
tieraden (te vergelijken met de huidige 
Parochiebesturen) met hun invulling 
van parochiële taken.
In dit model, in deze vorm kun-

nen wij ons vinden. Het is met veel 
nadruk op samenwerking en op een 
loyale, goede verhouding tussen regio 
en parochies.

Vooral in het laatste halfjaar 2014 is 
de voortgang snel gegaan. We hebben 
elkaar goed kunnen vinden in breed 
overleg. Op de achtergrond de beves-
tiging van de diocesane commissie, 
die in en vanuit het bisdom deze pro-
cesgang begeleidt en stimuleert.

Regiobestuur
Het Regiobestuur bestaat uit zeven 
leden. Zij komen uit de vijf parochies 
van de regio.
Er is een onderlinge taakverdeling, 
verdeeld over de vijf parochies.
De zeven leden zijn voorgedragen aan 
het bisdom voor een benoeming. Het 
is de bisschop die benoemt.
Hierbij volgen hun namen, met het 
noemen van de parochieplaats en hun 
taak(veld):

Voorzitter-pastor: 
pastor Jan Suidgeest, 
Wervershoof/Regio.
Secretaris: 
mevr. Baukje Kuin- Hogendorp, 
Andijk.
Penningmeester:  
dhr. Nico van der Gulik, Andijk/
Wervershoof.
Onderhoud: 
dhr. Ietsen Bakker, Medemblik.
Liturgie, Catechese en Jongeren: 
mevr. Vera Steltenpool-Burger, 
Onderdijk.
Gemeenschapsopbouw, Kerk en 
Samenleving en Oecumene: 
mevr. Ria Duin-Groen, 
Zwaagdijk-Oost
Communicatie: 
dhr. Ton de Hoogt, Wervershoof.

Parochieraad

De Parochieraad is de naam voor de 
plaatselijke of parochiële locatieraad.
Aan de huidige Parochiebesturen 
in de vijf parochies is gevraagd om 
zoveel mogelijk als lid te willen blij-
ven functioneren in de nieuwe Paro-
chieraad. Voordeel: ervaring voor de 
komende tijd, op weg eventueel naar 

Personele Unie - nieuwe fase!
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Een flink deel van deze ‘Nu en Straks’ 
richt zich naar de kerstdagen, heel 
begrijpelijk.
In de uitloop van de maand december 
mogen deze dagen volop onze aan-
dacht hebben met dankbare vierin-
gen in de kerk, sfeervolle dagen thuis, 
mooie momenten.

Deze ‘Nu en Straks’ kijkt ook vooruit, 
het nieuwe jaar tegemoet. Dan gaat 
het over januari en de verdere tijd. 
Met de maand januari is Actie Kerk-
balans verbonden. Als thema is voor 
het nieuwe jaar 2015 gekozen: ‘Mijn 
kerk deelt, Mijn kerk in balans’.

Het gaat om het weekend van 17/18 
januari. 
De ophaaldag (avond) is maandag 
19 januari, het liefst in de vooravond. 
Op die avond is de eerste uitslag.

‘Met elkaar houden we de kerk in 
stand. We steunen elkaar op belang-
rijke momenten in ons leven, maar 
staan ook voor elkaar klaar op een 
doodgewone doordeweekse dag. Zul-
ke momenten zijn goud waard. Helaas, 

de kerk kost geld zoals het onderhoud 
van het gebouw, de verwarming, ver-
lichting, personeelskosten, pastorale 
projecten, missionaire projecten’. Het 
zijn woorden uit de bijgevoegde bis-
domfolder, als een richtingwijzer.
Dichtbij gaat het over onze eigen 
Werenfriduskerk en parochie. Het 
gaat over lief en leed, over jong en 
oud. Het gaat over een netwerk van 
contacten en ontmoeting. Daarin de 
vreugde maar ook de zorg om en voor 
elkaar. Het gaat om al datgene wat we 
als waardevol, wat we als een blijven-
de waarde mogen ervaren. Het staat 
niet los van een financiële ondersteu-
ning, een gezonde financiële basis, 
met velen samen. 

Bijgaande papieren spreken voor zich. 
Laten we een sprekend antwoord 
geven in een verantwoorde machti-
ging of bijdrage, spannend genoeg en 
belangrijk genoeg om verder te kun-
nen gaan. Heel veel dank voor uw 
aandacht en concrete steun!

Parochieraad
St. Werenfridusparochie.             

Actie Kerkbalans 2015
vervanging op een bepaald moment.
In principe ook zeven leden. Plaat-
selijk kan men daarover beslissen.
Er is een onderlinge taakverdeling op 
dit moment ingevuld, te vergelijken 
zoals in het Regiobestuur is ingevuld. 
De leden van elke Parochieraad wor-
den binnenkort voorgedragen bij het 
Regiobestuur voor hun aanstelling. 

Ingangsdatum

Als officiële ingangsdatum voor de 
Personele Unie Regio Wervershoof 
hebben we aan het bisdom voorge-
steld: 1 januari 2015. 

Het ligt in de bedoeling om over 
enkele weken in het nieuwe jaar een 
datum te kiezen, met een uitnodiging 
aan de leden van het Regiobestuur en 
aan de leden van de vijf Parochiera-
den. Het is voor een avond om samen 
te komen, elkaar te ontmoeten met 
een goed thema of met een andere 
invulling die de moeite waard mag 
zijn. Dit om deze nieuwe fase van 
samenwerking als parochies en als 
regio met goede zin, met overtuiging 
en een positieve instelling binnen 
te gaan. We hebben elkaar gewoon 
nodig. We kunnen met en voor elkaar 
veel betekenen en veel bereiken in het 
geheel van vijf parochies.

Het is de bedoeling om kort daarna 
een aansprekende folder vanuit de 
kerken of parochies aan ieder uit te 
delen of mee te geven. Daarop is in het 
kort een samenvatting te vinden van 
enkele belangrijke gegevens: namen, 
adressen, taakvelden, enz. enz.

Namens het Regio-overleg van de vijf 
parochies,

namens collega-pastores 
en het dekenaat,

namens de Stuurgroep:

veel goede wensen en zegen over het 
nieuwe jaar bij dit bijzondere aan-
vangsmoment!

Een hartelijke groet,
Pastor J.Suidgeest.
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PCI
Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat 
in schrijnende gevallen financiële ondersteuning ver-
leende. Door een naamsverandering heet het nu de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 

Vanuit de R.K. Parochie de christelijke overtuiging gestalte 
te geven in de vorm van dienstbaar te zijn aan de samen-
leving (ongeacht de geloofsovertuiging) door aandacht 
te wijden aan de concrete noden van de mensen uit onze 
parochie.

Wat doen wij als PCI (Parochiële Caritas Instelling)?

Helpen als de nood hoog is.
Dit  doen wij vooral in de vorm van  financiële steun.
Mensen uit Wervershoof die onverwachts met financiële 
tegenslagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen om 
financiële steun. Zodat zij even ontlast worden van hun 
zorgen en hierdoor de kracht krijgen om de hobbelige weg 
van het leven weer verder te kunnen gaan.

Met kerst geven wij de gezinnen, die bij ons bekend zijn, 
en waarvan wij weten dat zij met een minimuminkomen 
rond moeten komen, iets extra’s.

De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij ook over 
deze gezinnen. Wij ervaren dan veel dankbaarheid onder 
deze mensen.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de PCI bestaat 
uit vijf parochianen (inwoners 
van Wervershoof) en komen 10 
tot 12 keer per jaar bij elkaar. Wij 
behandelen dan diverse aanvra-
gen en gaan hier heel diskreet 
mee om. Wij werken samen met 
gemeente, maatschappelijk wer-
kers en andere hulpverleners. Ook worden wij weleens 
getipt door inwoners van Wervershoof.
Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een 
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en wij 
ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast ont-
vangen wij giften en kerstpakketten van mensen, vereni-
gingen en bedrijven.

Mocht u na dit lezen ook iemand kennen, die financiële 
steun kan gebruiken mag u bellen met:
Mevrouw A. Wildoër telefoonnummer: 0228-583731

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift over-
maken aan:
IBAN/rekeningnummer: 
NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v. PCI Wervershoof

Wilt u een kerstpakket of levensmiddelenpakket geven 
dan mag u bellen met:
Mevrouw M. Ruijter telefoonnummer: 0228-583969

Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar 
een gift heeft geschonken, in welke vorm dan ook, heel 
 hartelijk bedanken.

In de ‘Week van Gebed voor de Een-
heid’ komen christenen overal in de 
wereld bijeen om gezamenlijk te bid-
den om eenheid. Het is een traditie 
van vele jaren, van 18 tot 25 januari.

Elk jaar wordt een ander land gevraagd 
om deze Gebedsweek voor te bereiden 
en dat als model aan te bieden in een 
groter geheel. Dit jaar (2015) is aan 
christenmensen in Brazilië gevraagd 
om het een en ander uit te werken. 
Als themawoord hebben zij gekozen 
voor ‘Dorst?’ Dit woord verbinden zij 
met het evangelieverhaal uit Johan-
nes 4: Jezus in gesprek met een Sama-
ritaanse vrouw die water kwam put-
ten. Het gaat over dorst, over water 
en over levend water. Er gebeurt heel 
veel in die ontmoeting.

De Gebedsweek heeft een gezamenlij-
ke Gebedsdienst. De plaatselijke Raad 
van Kerken heeft voor deze Gebeds-
dienst als datum gekozen: woensdag 
21 januari 2015, aanvang 19.30 uur. 
Plaats van samenkomen is ‘De Kapel’, 
Middenweg 48 te Andijk. Er is een 
korte openingsviering. Voorganger 
is Pastor C. Koning (r.k. parochie 
Zwaagdijk-Oost). Daarna is er ont-
moeting en gesprek met elkaar vanuit 
het thema van de Gebedsweek. Enke-
le startvragen zijn daarbij een hulp. 
Het doel is eenvoudig: ons met elkaar 
verbonden voelen, in herkenning en 
erkenning. U bent van harte welkom!

Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, 
Zwaagdijk 

Gebedsweek voor de eenheid
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Bezinningsgroep ‘Schakels’ en Scou-
ting Arcadia brengen Vredeslicht 
naar H. Werenfriduskerk.

Op de vierde zondag van de Advent 
(21 december om 10.00 uur) vindt een 
bijzonder gebeuren plaats, tijdens de 
viering in de Werenfriduskerk. ‘Scha-
kels’ o.l.v. dirigent/pianist Arnoud 
Lansdaal verzorgt deze bijeenkomst 
met eigentijdse zang, gedichten, 
gedachten en een meditatie rond het, 
door Wilma van Ophem geschreven 
thema:

KONING VAN VREDE, 
DRAGER VAN LICHT…

Enkele leden van Scoutinggroep 
‘Arcadia’ bieden tijdens de viering 
het Vredeslicht aan. Niet zomaar een 
brandend lichtje, het wordt namelijk 
aangestoken in de geboorteplaats van 

het Kerstkind, Bethlehem. Wereld-
wijd komen Scoutinggroepen daar 
bijeen om de belangrijke taak op zich 
te nemen het Vredeslicht te versprei-
den. Per vliegtuig, boot of trein wordt 
dit licht op speciale wijze meegeno-
men naar vele landen. De kinderen 
van Scouting Arcadia geven dit Vre-
deslicht al jaren door aan kerken bin-
nen onze regio. ‘Schakels’ trekt de 
laatste jaren met hen op en verzorgt 
het thema. Dit jaar valt de eer te beurt 
aan de Werenfriduskerk van Wer-
vershoof. 

Een speciaal verzoek van het bruids-
paar Kees en Gré Schouten die allebei 
zingen bij ‘Schakels’. Zij vieren deze 
laatste Adventszondag hun veertig 
jarig huwelijk en vinden het Vredes-
initiatief een bijzondere symbolische 
waarde hebben die helemaal past bij 
hun feest. Temeer omdat Kees in vroe-

gere jaren een dierbaar plekje verwierf 
bij de plaatselijke Verkenners.

Samen met ‘Schakels’ en scouting 
Arcadia nodigen zij u van harte uit 
om dit bijzondere Adventsthema mee 
te vieren. Na afloop is er vrijblijvend 
een deurcollecte en ontvangt ieder-
een een lichtje mee voor thuis, als een 
klein en warm gebaar van… ‘vrede’. 

Koning van Vrede, drager van Licht…

15 en 16 november was het Diaconaal 
Weekend in onze parochie. Dit jaar 
heeft de werkgroep Kerk en Samenle-
ving samen met het kinderkoor geko-
zen voor een goed doel dichtbij huis: 
Stichting Twinkle Stars (zie www.
stichtingtwinklestars).
Wie/Wat is Stichting Twinkel Stars
“Stichting Twinkle Stars stimuleert 
het welzijn van kinderen uit minder 

vermogende gezinnen woonachtig in 
de regio West-Friesland. Eén op de 
negen kinderen leeft onder de armoe-
de grens in Nederland. De bij ons 
aangesloten gezinnen zijn vaak door 
bijvoorbeeld het verliezen van werk, 
echtscheiding, financiële tegenvaller 
of faillissement ongewenst in een ver-
velende situatie (bijstand, schuldsa-
nering) terecht gekomen. Onze stich-
ting richt zich hierbij in het bijzonder 
op de kinderen.
Wij vinden dat ieder kind gelijk is, 
ieder kind telt en voor ieder kind een 
fijne jeugd onontbeerlijk is voor een 
mooie toekomst.
Stichting Twinkle Stars en haar 
vele vrijwilligers geven deze kinde-
ren graag extra aandacht door “Het 
ultieme 5 december gevoel” en “Het 
Sinterklaasfeest” (benefiet) te orga-
niseren. Deze activiteiten zijn gratis 
voor de kinderen van de bij ons aan-
gesloten gezinnen. Dit doen wij om 
ervoor te zorgen dat alle kinderen 
kunnen stralen rondom Sinterklaas. 
Inmiddels hebben wij van meerdere 
leerkrachten en ouders vernomen 

dat ook de bij onze stichting aange-
sloten kinderen nu actief deelnemen 
aan Sinterklaas. En dat zij zich gelijk 
voelen aan de rest, net als ieder kind. 
Wij vinden dit heel belangrijk. Kin-
deren weten immers dat Sinterklaas 
er voor iedereen is. In 2010 konden 
we 45 kinderen blij maken en dit jaar 
verwennen we 600 kinderen! En naar 
verwachting zullen daar in 2015 nog 
meer kinderen bijkomen.” De stich-
ting Twinkle Stars organiseert ook in 
de zomer een gezinsactiviteit.
Het kinder/jeugd koor heeft een 
mooie themaviering verzorgd  ‘Wat 
heb jij te geven?’. Tijdens de viering 
stond er een wensboom in de kerk. 
Kinderen mochten een wens in de 
boom hangen: Wat ik een ander wens 
is:…………..

Zaterdag en zondag na de dienst 
werd er een deur collecte gehouden. 
Dit heeft het mooie bedrag  272,03  
opgeleverd. 

Bedankt aan iedereen die heeft meege-
daan.

Diaconaal weekend
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Kindje wiegen
Eerste Kerstdag om 14.00 u.

Donderdag 25 december, Eerste Kerst-
dag, gaan we weer Kindje wiegen met 
de allerjongsten onder ons.
Ik nodig jullie allemaal uit om ver-
kleed, als één van de figuren uit de 
kerststal, naar de kerk te komen: 
Maria, Jozef, herder, engel, koning, 
schaap, os, ezel… het maakt niet uit. 
Iedereen is welkom in de stal van 
Betlehem. Als je geen zin hebt om 
je te verkleden, is dat helemaal geen 
probleem; ook dan zien we je graag. 
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik 
het aloude kerstverhaal en nodig dan 
gedurende dit verhaal alle Maria’s, 
Jozefen, herders, engelen, koningen, 
schapen, ossen en ezels uit om naar 
voren te komen. Samen gaan we de 
kerststal uitbeelden. En wat is er nu 
mooier dan een stal vol (verklede) 
kinderen uit ons eigen Wervershoof.

Aan het einde van de viering roepen 
we alle kinderen, ook de niet verkle-
de, naar voren om plaats te nemen op 
de trappen van het altaar. Een tafereel 
dat u eigenlijk gewoon een keer mee-
gemaakt moet hebben.
Jongens en meisjes: Het Kindje wiegen 
begint om 14.00 u; zeg maar tegen je 
vader of moeder dat het tot ongeveer 
half 3 duurt.
Enne  …… als je oom of tante, grote 
broer of zus, buurvrouw of buurman, 
oma of opa mee willen komen, dan 
vinden we dit prima natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen 
staan de mandjes met snoepgoed weer 
klaar, want bij een geboorte hoort 
natuurlijk een traktatie. Kom jij ook? 
Leuk; ik zie je graag.
Tot 25 december.

(Meester)  Ben

P.S. Wat zou het mooi zijn om een 
‘echt’ Kindje Jezus in de kribbe te 
hebben. Een pas geboren baby is van 

harte welkom. Je hoeft je hiervoor 
niet op te geven; het Kindje wiegen is 
immers een spontane aangelegenheid 
waarbij wij ons, als ieder jaar, graag 
laten verrassen. 

De eerste vergadering van de werk-
groep heeft plaatsgevonden. Ach-
ter de schermen wordt er gewerkt 
aan de voorbereidingen voor het 
H. Vormsel dat plaatsvindt op zater-
dag 21 maart 2015.

Er hebben zich 26 enthousiaste kinde-
ren aangemeld met wie we het  project 
gaan uitvoeren. Zoals altijd zal er al 

in januari gestart worden met het 
gastouderproject en de daarbij beho-
rende thema avonden, zoals de kun-
stenaarsavond, speurtocht door de 
kerk en de ganzenbord avond.

Verder willen we u laten weten dat 
de werkgroep bereikbaar is via werk-
groepvormen@gmail.com. 

Tot slot wensen we iedereen sfeervolle 
feestdagen en alle goeds voor 2015.

Werkgroep Vormen

De Eerste Communie werkgroep 
wenst alle lezers van Nu en Straks 
hele gezellige kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 2015.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen de 
ouders van de kinderen van groep 4 
in de eerste week van januari 2015 een 
uitnodiging voor de eerste informa-
tieavond van ons in de bus verwach-
ten. Deze staat gepland op maandag 
12 januari 2015. 

Op deze avond krijgen de ouders van 
eventuele communicantjes informatie 
van Pastor Suidgeest en leden van de 
werkgroep over de Eerste Communie. 
Tevens is er gelegenheid om uw kind 
voor zijn of haar Eerste Communie 

aan te melden. 
Voor degenen die deze informatie 
gemist hebben: De Voorstellings-
dienst zal zijn op zaterdag 7 febru-
ari 2015 en de Eerste Communie op 
zondag 12 april 2015.

U kunt onze stukjes ook nog terugle-
zen op www.sintwerenfridusparochie.
nl op de jeugd- en jongerenpagina. 

Namens de werkgroep: 
Monique Bosman (584412) en 
Sylvia Bakker (582268)

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Vormen
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Vreedzaam samenleven 
in Bethlehem
De Nederlander Toine van Teeffe-
len woont met zijn gezin in Bethle-
hem. Hij zag als onderwijsconsulent 
dat de Palestijnse jongeren en hun 
docenten snakten naar een hoopvol 
toekomstperspectief en een actie-
ve rol in de samenleving. Hij zet 
zich daarom in voor een bijzonder 
onderwijsprogramma: “Leven in het 
Heilig Land: verschillen respecte-
ren”. Het programma bevordert het 
begrip tussen christelijke en islami-
tische jongeren die samenleven op 
de Westbank. 
Via de jongeren wordt er gebouwd 
aan een nieuwe generatie Westbank-
bewoners, die open staat voor elkaar 
en die respectvol met andere religies 
omgaat. 

In de Westelijke Jordaanoever leven 
moslims en christenen samen.
Door politieke spanningen komen 
de mensen van de Westbank, onder 
andere in Ramallah en Bethlehem, 
 nauwelijks buiten hun regio.
Tijdens de adventsperiode besteden 
we speciaal aandacht aan bewoners 
van Bethlehem.
Het helpt religieus extremisme te 
beteugelen én het bevordert het 
gemeenschapsgevoel in dit geïsoleer-
de gebied.
Interreligieus onderwijs wordt ner-
gens in de Arabische wereld gegeven, 
maar dit schooljaar zegde de Pales-
tijnse overheid toe dat dit programma 
ook op openbare scholen gegeven 
mag worden! Daardoor kunnen ruim 

750 leer lingen worden bereikt tussen 
de 14 en de 17 jaar. Zij worden bege-
leid door twee godsdienstdocenten: 
één moslim en één christen. Tijdens 
de schoolreizen gaat een speciaal 
getrainde jeugdwerker mee.
Omdat het project buiten de school-
muren treedt, bereikt het meer men-
sen dan alleen de jongeren. Zo zijn 
ook sjeiks, imams en priesters betrok-
ken, bijvoorbeeld als gastspreker. Op 
die manier groeit het netwerk van 
mensen die openlijk met elkaar over 
verschillende religies praten. Dit biedt 
hoop voor de verscheurde Westbank. 

De Adventsactie wil dit project graag 
ondersteunen met een donatie van 
€ 30.000.

Advent – de weken voorafgaand aan 
Kerstmis – is de periode van ver-
wachting, van uitzien naar een nieuw 
begin, naar God die mens wordt. 
Een periode van hoop. Juist in deze 
hoopvolle tijd wil de Adventsactie 
een vuist maken en deze hoop ook 
doorgeven. Dit doet de Adventsactie 
door kleinschalige ontwikkelings-
projecten te steunen. Grote idealen 
worden concreet in kleine daden 
van naastenliefde onder het motto: 
Groot denken. Klein doen.

Beate Gloudemans is campagneleider 
van de Adventsactie: “Met Advents-
actie geven we mensen ‘daar’, die 
moeten leven in moeilijke, mensont-
erende omstandigheden, via klein-
schalige projecten hoop op een betere 
toekomst. Duizenden mensen ‘hier’ 
komen vrijwillig in beweging voor 
anderen, ze voelen zich geraakt en 
ondernemen actie om mensen ver 
weg te helpen. Het zijn gepassioneerde 

mensen die hun leven in dienst stellen 
van anderen en die hun talenten inzet-
ten voor hun diepste overtuiging: dat 
we één grote mensenfamilie vormen 
en elkaar dus niet mogen loslaten.” 
Force for good
Zo bezien is de katholieke kerk een 
‘force for good’ in de wereld. Duizen-
den mensen in Nederland spannen 
zich belangeloos in om mensen in de 
hele wereld te helpen met hun ont-
wikkeling. Beate Gloudemans: “Onze 
Nederlandse katholieke kerk is altijd 
sterk geweest in de missie. Dat zijn we 
nog steeds! We willen graag mensen 
helpen wereldwijd, maar we willen 
nog liever dat zij leren om zichzelf te 
helpen. We geloven in de betrouw-
baarheid van het kerkelijk netwerk: 
we weten wie we kunnen aanspreken. 
Onze projecten komen overigens ten 
goede aan iedereen, ongeacht hun 
geloof, want ook dat hoort bij kerke-
lijk ontwikkelingswerk: het staat open 
voor alle mensen in nood.”

Adventsactie werkt aan missie en 
ontwikkeling: “Missie omdat we onze 
inspiratie putten uit het Evangelie 
van het Mens geworden Woord. Ont-
wikkeling omdat het Woord gedaan 
moet worden: door mensen die geven 
om elkaar. Hier én daar,” aldus Beate 
Gloudemans. “Ik heb het geluk dat ik 
mijn bezieling in daden kan omzetten 
en daarmee anderen verder kan hel-
pen. Christen-zijn betekent voor mij 
‘op weg zijn’ en daarbij Christus als 
leidraad volgen. Het katholieke geloof 
en de enorme rijkdom ervan inspi-
reren mij steeds opnieuw. Het geloof 
reikt me diepe wijsheid en kennis aan 
over wie ik ben als mens, maar het laat 
me ook voelen hoe geliefd we zijn en 
dat God wil dat alle mensen gelukkig 
zijn. Ik voel me gezegend dat ik daar-
aan via Adventsactie kan bijdragen.”

Beate Gloudemans, 
campagneleider Adventsactie

Adventsactie 2014
Naastenliefde in actie!
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Beter te vroeg dan te laat

Omdat we bijtijds vertrokken waren 
onder het motto:- ‘beter een half uur 
te vroeg dan vijf minuten te laat’– 
kwamen we al om 09.05 uur aan bij de 
Church of Our Saviour waar we zeer 
gastvrij werden onthaald door Sjaak 
en de koffi e al klaar stond. 
In de kerk waren het koor en een aan-
zienlijk aantal mensen al bezig met 
de voorbereidingen op de dienst van 
10.00 uur waarbij wij uiteraard van 
harte uitgenodigd waren. 
Dat ons bezoek was aangekondigd 
bleek uit de vele welkome reacties van 
de mensen die er rond liepen. Met 
recht een warm welkom. 
We hadden er niet echt een idee 
van wat ons te wachten stond, maar 
gezien de lijst met de vele medewer-
kers  tijdens de viering, stond er wel 
wat te gebeuren. 

Eerbied in Gods huis

Om u een indruk te geven: Er stonden 
tien (!) ‘Eucharistic ministers’ op de 
lijst om te assisteren bij het communie 
uitreiken (Brood en Wijn), drie lecto-
ren voor de lezingen en de voorbeden, 
twee mensen aan de ‘Welcome table’, 
zes begeleiders voor de Children’s 
Liturgy (Kindernevendienst) en, alsof 
het allemaal nog niet genoeg was, vier 
‘Ushers’: mensen die de plaats aanwij-
zen in de kerk. 
Vergelijk het met de mensen van het 
Eerbied in Gods huis in vroegere tij-
den. En dat die mensen nodig waren 
zou later blijken. 

Onwaarschijnlijk

Om ruim vóór 10 uur begon de kerk 
– het klink bijna onwaarschijnlijk in 
deze tijd – al aardig vol te lopen en 
rond aanvangstijd waren de Ushers 

Uitstapje naar de Residentie

Het zat al langere tijd in de pen: een bezoek aan pastor Sjaak in Den Haag. 
Nadat de agenda’s op elkaar waren afgestemd – en met een overvolle agenda 
van Sjaak valt dat niet mee – vertrokken wij, 10 lectoren en pastor Suidgeest, 
op zondag 9 november met twee auto’s richting de Residentie. 

Eerbied in Gods huis wees de plaatsen aan.

In gesprek met 

De lectoren op bezoek bij Pastor Sjaak
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nodig om mensen een plaats te wij-
zen, iets waar wij in Wervershoof 
alleen maar van kunnen dromen. 
(We hebben het hier over een nor-
male zondagsviering in de week). Ter 
nagedachtenis aan de slachtoffers van 
de tyfoon Haiyan op de Filipijnen was 
de ambassade van dat land vertegen-
woordigd. 
Ruim 700 (!) mensen van meer dan 
90 nationaliteiten waren aanwezig 
om de Eucharistie mee te vieren met 
Father Sjaak, bijgestaan door een dia-
ken en deze keer pastor Suidgeest als 
zijn ‘master from home town Wer-
vershoof’, zoals Sjaak hem later zou 
introduceren. 

Er volgde een indrukwekkende 
viering waar de betrokkenheid en 
warmte vanaf straalde. Een klein 
voorbeeld: 

Good morning

Als Sjaak zijn parochianen begroet 

met ‘good morning’ wordt hij beant-
woord met een zelfde ‘good morning’ 
vanuit de gemeenschap, iets waar wij, 

Westfriezen, waarschijnlijk te nuchter 
voor zijn. Binnen die gemeenschap 
heel gewoon. 

Hoogtepunt

Absoluut hoogtepunt van de viering 
vond ik het bidden van het Onze 
Vader. De aanwezigen stapten hun 
bank uit om elkaar de hand te geven; 
meer dan 90 nationaliteiten hand in 
hand met elkaar verbonden in gebed. 
Na afloop van de viering was er nog 
een workshop voor zittende lectoren 
en lectoren in spe; als groep waren we 
daar van harte welkom. 
Ook hier was het weer de gastvrijheid 
die de boventoon voerde; niet alleen 
in woorden maar ook in lekkers, zoals 
quiche, krentenbollen, verschillende 
soorten cake en koffie of thee. Alles 
klaargemaakt door vrijwilligers. 

Cleaning the church

En passant werd nog even een beroep 
gedaan op de lectoren op 29 novem-
ber (elke groep komt 1 x p.j. aan de 
beurt) ‘for cleaning the church’. ‘Als 
lectorengroep hoor je immers het 
goede voorbeeld te geven’. Dat de 
oproep niet tevergeefs was, zal u dui-
delijk zijn. 

Om 12.30 uur was het tijd voor de 
door Sjaak beloofde wandeling naar 
Paleis Huis ten Bosch, waarna hij een 
heerlijk lunchbuffet had gereserveerd 

De aanwezigen stapten ui de bank om elkaar de hand te geven.

Om 12.30 uur was het tijd voor de door Sjaak beloofde wandeling naar Paleis Huis ten 
Bosch
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in een gezellig restaurant aan de over-
kant van de kerk. 

Uitstekende gids

Na de lunch liepen we naar het Bin-
nenhof met de Ridderzaal en de 
gebouwen van de Eerste en de Twee-
de Kamer. Behalve een goed gastheer, 
bleek Sjaak ook een uitstekende gids 
te zijn; hij vertelde ons allerlei wetens-
waardigheden over hetgeen er te zien 
was. 
Om 15.30 uur was het tijd voor Sjaak 
om afscheid van ons te nemen; om 
16.00 uur wachtte hem nog een doop 

en om 16.30 uur moest hij weer aan-
wezig zijn om bij belangstellenden 
(gemiddeld 4 à 5 per zondag) de biecht 
af te nemen. Zijn dag werd om 17.30 
uur afgesloten met nog een viering, 
die gemiddeld door zo’n 300 mensen 
wordt bezocht. 

Monopoly

Na de rondleiding door Sjaak brach-
ten we als groep nog een bezoek aan 
het onlangs weer geopende Maurits-
huis, waarna we de dag afsloten op 
een terras op het ‘Plein’ (jawel... die 
van Monopoly) met dank aan pastor 

Suidgeest die voor ‘zijn’ lectoren de 
consumpties voor zijn rekening nam. 
Al bij al een indrukwekkende en 
inspirerende dag waar een ieder van 
ons bijzonder van genoten heeft. 

Met heel veel dank aan pastor Sjaak 
voor zijn gastvrijheid en zijn mooie 
verhalen; daarbij veel waardering voor 
zijn inzet die, zo hebben wij ervaren, 
van grote betekenis is voor zoveel nati-
onaliteiten binnen onze gemeenschap.

Namens de lectorengroep 
en pastor Suidgeest.
Ben Droog

Beste Vrienden & Vriendinnen,

Dankbaar kijken we op terug op een mooi Auxilia jaar. 
Onze Secretaris Kees zal u een indruk geven van de 
belangrijkste projecten in 2014. Ik kijk even met u naar de 
toekomst.  

Oud-Minister van Justitie, mr. E. Hirsch Ballin, heeft mij 
gevraagd om toe te treden tot de Raad van Toezicht van 
Cordaid. Voor mij als Mill Hill missionaris en pastoor van 
de internationale parochie in Den Haag, is dit een mooie 
uitdaging. Veel van onze parochianen zijn werkzaam voor 
rechtvaardigheid en vrede in de VN tribunalen van de 
stad. Cordaid zoekt steun bij bloeiende gemeenschappen 
die zich voor armoede bestrijding in willen zetten. Deze 
nieuwe taak biedt mooie kansen voor nieuwe verbindin-
gen. 
In 2015 komen ook de VN Milleniumdoelstellingen ten 
einde. Het is tijd voor evaluatie en nieuwe initiatieven om 
grotere gelijkheid tussen bevolkingsklassen na te streven. 
We gaan u daarvan op de hoogte houden en de balans van 
de afgelopen 15 jaar feestelijk vieren op 16 Augustus in 
Wervershoof.  
Begin 2015 begint de jonge dr. Alphonse Mulefu met 
 college geven aan de Universiteit van Rwanda. In Novem-
ber is hij gepromoveerd aan de RK Universiteit van Til-
burg. 10 jaar geleden kwam hij naar Nederland met een 
beperkte opleiding. Na de genocide in zijn land waren de 
scholen verwoest en besteedde hij zijn tijd aan het helpen 
van vele getraumatiseerde jongeren van beide kampen. 

Hij wilde meer doen en klopte aan voor ondersteuning 
voor zijn studie. Wij hebben samen een presentatie in het 
Vredespaleis gegeven. De 300 toehoorders waren daar 
ontroerd door zijn verhaal en idealisme. Mede via Auxilia 
heeft dit tot deze prachtige weg geleid.
In 2015 gaat de Auxilia groep haar 29ste jaar in. We zijn 
nog maar een jaar verwijderd van een nieuwe mijlpaal. 
Met uw steun hopen we die in 2016 te bereiken. De groep 
is in ieder geval nog jong en enthousiast genoeg om er mee 
door te gaan. Van harte wens ik allen een mooie Kerst en 
een bloeiend 2015.   

Fr. Sjaak de Boer
Voorzitter van Auxilia-Brasili-ja

Een korte terugblik:

* Een geweldig geslaagd evenement: FOODFAIR
* Een ander geweldig evenement: VENTOUXILIA
* Donaties voor projecten in Filippijnen, Tanzania, Zuid 

Afrika, Kenya, Cambodja.
Dit alles is terug te vinden op onze website: www.auxilia-
brasili-ja.nl
U vindt daar ook onze plannen voor het komende jaar. 
Dank voor uw steun in het afgelopen jaar. Zonder die steun 
zouden wij die projecten nooit hebben kunnen ondersteu-
nen. 

KvK: 371000429 Bank: 3689.48.870 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
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Familieberichten

Op 31 oktober 2014 is thuis overleden 
Theo Kok, op zijn leeftijd van 87 jaar. 
Na een kort ziekbed kwam er een stil-
te voorgoed over zijn beminde leven.
In Zwaagdijk geboren heeft hij een 
prachtige jeugd gehad in een gezin 
met zeven kinderen. Theo was onder-
nemend en sportief. Voetbal en 
schaatsen waren zijn grote passies. 
Op 31 mei 1956 was zijn huwelijk met 
Mien Wiering. Zij gingen wonen op 
Zwaagdijk-Oost, met de koop van 
een klein stolpje, goed naar het zin. 
Er kwam een gezin met vijf kinde-
ren, waarvan er één Helma, kort na 
de geboorte overleed, een verdrietig 
gebeuren.
Het was in latere jaren met het gezin 
genieten van het buitenleven. Zo was 
dat met de bouwerij die goed liep en 
met de aanwezigheid van dieren, de 
variatie van kippen, konijnen, katten 
en dwerggeitjes. In latere jaren ging 
vader Theo in halve tijd werken bij 
Albert Heijn in Zaandam. Het werk 
beviel hem heel goed, ook de omstan-
digheden waren goed naar het zin. 
Nog weer later maakte de brommer 
plaats voor de eerste auto. Een eerste 
vakantietrip werd gekozen, om volop 
van te genieten. De kinderen gingen 
hun levensweg. Er kwamen kleinkin-
deren, met over hen heen en dichtbij 
hen: een fantastische opa en oma.
Ruim tien jaar geleden was er een 
 verhuizing naar de Koggestraat in 
Wervershoof. De eigen bouw werd 
vervangen door een volkstuintje. Tot 
in lengte van jaren bleef Theo schaats-
les geven aan de jeugd van Wervers-
hoof, met alle zin en voldoening. 
Bekers en andere prijzen vonden hun 
weg in de kamer als versiering en 
mooie herinnering.
Zijn ziekbed is kort geweest, na een 
zorgelijke uitslag van onderzoek in 
het ziekenhuis.
De laatste weken waren moeilijk en  

vermoeiend. Troostvol waren zijn 
woorden: ‘We hebben het mooi gehad’, 
meerdere keren uitgesproken. 
Op woensdag 5 november was de 
 Uitvaartdienst in de kerk, met toe-
passelijke woorden. Daarna was 
de crematie in het Crematorium in 
 Schagen. 

Op 1 november 2014 is op de leef-
tijd van 85 jaar in Huize St. Jozef 
onverwacht overleden Johanna Cor-
nelia (Jo) Steltenpool-Vendel. Wat 
een enkele dag een verandering kan 
geven en heeft gegeven in een men-
senleven en in allen eromheen als 
gezin en familie, dat was de ervaring 
van die dagen. Een ongelukkige val 
in de ochtend en in de vooravond een 
definitieve stilte, het gaf een verdrie-
tige verwerking op dat moment. Het 
was een stille dag van wachten en van 
verbondenheid samen.
Geboren in Grosthuizen op 23 janu-
ari 1929 heeft moeders leven voor het 
grootste gedeelte zich afgespeeld hier 
in Wervershoof, met haar man en 
gezin.
In de Uitvaartliturgie konden we 
meegaan naar herinnering en terug-
blik, met een eigen waarde en beteke-
nis. Dan denken we aan liefde en zorg, 
aan arbeid en rust, aan het huis waar 
we wonen, aan de weg die we gaan, 
waar we van houden, de invulling 
van de tijd van ons leven, met wie we 
omgaan als steun en toeverlaat voor 
elkaar. Voor deze moeder en oma was 
dat in onze en in haar Wervershover 
omgeving, zoals zij dat in goede zorg 
heeft gedaan en ook zelf heeft mogen 
ondervinden. Het is haar stem die we 
nog horen, een manier van reageren, 
een uitdrukking, een gewoonte die 
we voor ons zien, herinnering aan de 
voortgang van haar leven.
De kringloop van haar leven is in deze 
dagen voltooid. Met toepasselijke 
gebeden, lezingen en liederen hebben 
we afscheid genomen in de kerk op 
6 november. Daarna was de begrafe-
nis in het familiegraf op het kerkhof, 
bij haar echtgenoot Niek Steltenpool. 
Zij moge rusten in vrede.

Op 6 november 2014 is in het 
 ziekenhuis in Hoorn overleden 
Catharina Josephina (Tiny) Stroet-
Loos, op haar leeftijd van 74 jaar. Het 
was vijf maanden na het overlijden en 
het afscheid van haar echtgenoot Jan 
Stroet, beminde, zorgzame vader en 
geliefde opa, met voor ogen de aan-
vangswoorden op de circulaire: ‘Lief-
de is… weer samen zijn’.
Herinneringen zijn uitgesproken in 
die dagen op vele manieren, als dank-
baarheid, als typering en terugblik 
naar een waardevolle invulling van 
leven zoals we konden lezen en kon-
den horen zeggen: ‘Wij koesteren de 
mooie momenten die wij met hen 
samen hebben beleefd. We zijn dank-
baar voor alle liefde en warmte die wij 
van hen hebben gekregen’.
Woorden als troost en dankbaarheid.
Vanuit gezin, vanuit familie kwam 
een mooi getuigenis naar voren in de 
afscheidsvieringen in de kerk: ‘Mam’s 
tulpenpracht’, de kleuren van haar 
leven en de betekenis van de kleuren: 
Geel als zonneschijn, haar warmte. 
Het rood van de liefde. Het paars 
van haar rust. Het oranje van haar 
enthousiasme. Het wit van puurheid, 
schoonheid, geloof en liefde, …van 
tulp naar orchidee, waar Tiny van 
hield als bloem.
Zij zelf als zus binnen het gezin 
thuis, getypeerd als: hulpvaardig in 
de huishouding, werkvaardig op het 
land, haar organisatietalent in vrije 
tijd, zoals met fietsdagjes-uit of een 
weekendje-weg. ‘Bewaar warm het 
huis van haar leven’, zo hoorden we 
het zeggen.
Ze was zelf een huis, stevig gebouwd 
op rotsgrond (Matteus 7), met een 
sterk fundament als draagvlak, om 
overeind te blijven op haar levens-
weg, in de wisselvalligheden van het 
leven. In de vieringen van Avond-
wake en Uitvaart hebben we afscheid 
genomen, met dank en eer naar haar 
toe. De crematie was op 11 november 
in het Crematorium in Hoorn, met 
ook daar toepasselijke woorden en 
afscheid.

IN MEMORIAM
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Op 7 november 2014 is na een welbe-
steed leven overleden Jan Langedijk, 
op zijn leeftijd van 82 jaar.
Jan werd als tweede van acht kin-
deren in het gezin Langedijk gebo-
ren. Hij was een buitenmens en een 
sportmens. Hij was graag in de tuin 
bezig. Hij bouwde duivenhokken en 
parkietenhokken. Hij had een aantal 
postduiven, met goede zorg daarvoor. 
Schaatsen was zijn favoriete sport. Hij 
kon ze rijden: Elfmerentocht, Dor-
pentocht, Elfstedentocht. In de andere 
tijd van het jaar ging hij graag fietsen, 
vanuit zijn animo voor wielrennen.
Op de leeftijd die er voor stond werd 
hij gekeurd en goedgekeurd voor de 
dienst. Hij kreeg een oproep voor de 
Marine. Hij werd uitgezonden naar 
Nieuw Guinea, daar veel meege-
maakt. Hij kon volop verhalen over 
zijn diensttijd vertellen, mooie verha-
len.
In de jonge jaren van zijn leven trouw-
de hij met zijn bruid, Vera Ruiter. Er 
kwam een gezin, drie kinderen, met 
mooie jaren om te gaan en met elkaar 
te delen. Zo ging het. We horen het 
dikwijls zeggen: lief en leed. 
Het verlies van dochtertje Ingrid op 
jonge leeftijd was zwaar, om te dragen 
en te verwerken. 
Zijn werk ging door. Jarenlang was 
Jan uitvoerder bij fa. Vink, een groot 
bedrijf. In een latere periode werd hij 
technisch directeur bij de BAM, tot 
aan zijn pensioen. Met het oog op zijn 
leeftijd en op een mindere fitheid die 
hij voelde volgde er een verhuizing 
naar de Olympus, fraai appartement 
met uitzicht. In deze periode was er 
het verlies van dochter Annelies, na 
ernstige ziekte. Een zware slag, een 
gebroken mens, van een sterke boom 
naar een broos takje. Sluipend heeft 
hij meer en meer moeten inleveren 
aan levenskracht, stukje bij beetje. 
Steeds minder kunnen, dat vond hij 
moeilijk.
Tijdelijk opgenomen voor verzorging 
en verbetering in de Bosmanstichting 
in Venhuizen kwam er onverwacht 
een definitieve stilte over zijn leven. 
De circulaire had de treffende aanhef 
als een mijmering: 
‘Ze zijn ons maar geleend, de mensen 

en de dingen. Wat blijft, zijn de mooie 
herinneringen’. 
Op 12 november was de crematie in 
het Crematorium in Schagen. 

Op 2 december 2014 is in het 
St.Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek overleden Maria Catharina 
(Riet) van Zwol-Pronk, op haar 
leeftijd van 85 jaar. Een terugslag in 
enkele voorafgaande weken is ernstig 
gebleken. Een stilte voor goed is er 
gekomen. ‘Vredig ingeslapen’, zo was 
het. Het woord ‘samen’ was nadruk-
kelijk aanwezig in herinnering aan 
haar levensweg met echtgenoot Piet. 
Veel samen, altijd samen, samen op 
weg, zorgzaam voor elkaar samen. 
Het was voor Riet een hele verwer-
king, dat het overlijden van Piet er 
kwam, bijna 2 jaar geleden, op zijn 
leeftijd van 82 jaar. ‘Het sámen uit 
haar leven’, in de circulaire-aanhef zo 
herkenbaar opgenomen.
Twee periodes van leven heeft zij 
gekend als we denken aan de jaren 
van haar jeugd en haar verdere jonge 
levensjaren als een eerste periode. Die 
jaren waren er op de Noordergracht 
in Blokker en omgeving. Het is met 
dankbare herinneringen. Thuis met 
elkaar was het klein maar zeker een 
gezellig wonen, met bedstee in kamer 
en keuken, met zolderruimte onder 
de pannen, voor de broers. In het 
gezin een hechte band, gastvrijheid 
en gezelligheid duidelijk aanwezig. 
Riet heeft haar werkhuizen en werk-
terrein een juiste invulling kunnen 
geven, met wat naar haar toekwam 
als waardering daarvoor. Het was in 
persoonlijke huishouding bij mensen 
of haar taak in kledingzaken.
Bij een tweede periode denken we aan 
de latere levensjaren hier op de Kal-
verstraat met haar man, daarna de 
jaren op het Bisschop Grentplantsoen. 
Het was en is met vele gezamenlijke 
herinneringen. En als het om haar 
eigen interesses gaat, dan denken we 
aan muziek. Zij hield van klassieke 
muziek. Ze speelde graag thuis op 
haar orgel. Ze had haar eigen plek 
op het Dameskoor van de parochie, 
met alle zin. Het contact onderling 
op het koor, ze hield ervan, het deed 
haar goed, zoals ook het moment van 

een Gregorius-speld: dank en waar-
dering voor trouw lidmaatschap, toen 
25 jaar. De jaren gingen tellen, met 
inleveren aan levenskracht, toch nog 
onverwacht was er haar levenseinde. 
Met het Dameskoor in de afscheids-
viering namen we op 6 decem-
ber afscheid in de haar vertrouwde 
St.Werenfriduskerk. Daarna was de 
bijzetting in het familiegraf bij haar 
echtgenoot Piet, weer samen.

Mijn hartelijke dank voor de 
vele blijken van belangstelling 
tijdens mijn verblijf in het 
Westfriesgasthuis.

De vele kaarten met lieve 
woorden, bloemen en bezoek 
hebben mij goed gedaan.

Tevens wens ik u allen fijne 
feestdagen.

Geer Rinkel - Boots
Wilskracht 66
Wervershoof

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
 
Theo en Gré Meester-Koomen

Jos en Tineke 
Kieftenburg-van Galen

Jos en Ank Haakman-Peerdeman

Sjaak en Joke Ruiter-Koomen

Kees en Gré Schouten-Manshanden

Met hartelijke gelukwensen 
aan de bruidsparen, 
een momentopname om te vieren 
met gezin, familie 
en goede vrienden. 
Het is met herinnering aan een 
levensweg samen,  
met een invulling de moeite waard. 
Het is met goede zin en vertrouwen 
op weg naar de toekomst, 
nogmaals proficiat.
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Frank verveelt zich. Het is zaterdagmiddag.
Marijke is zwemmen met haar vriendin. Tom is 
naar een partijtje. Vader doet boodschappen. 
Geen enkel vriendje is thuis. 
‘Misschien wil je me helpen met de kerstkaarten,’ 
zegt moeder. Moeder zit aan tafel met een hele 
berg troep om zich heen. Ze knipt en ze scheurt en 
ze plakt. 
‘Dat kan ik niet,’ zegt Frank. Hij kijkt verveeld naar 
de tafel. 
‘Zet dan even thee wil je? En kom er dan even 
gezellig bij zitten.’ Frank zet water op. 
‘Kijk,’ zegt moeder, ‘je scheurt gewoon kleurtjes 
uit het tijdschrift en dan scheur je een ster of een 
kerstboom en die plak je dan 
op. Probeer maar. Je zult 
zien dat het lukt. Je zou me 
erg helpen, want ik krijg het 
nooit klaar.’ Frank pakt een 
blaadje van tafel en scheurt 
een beetje in het wilde weg. 
‘Ik kan het niet hoor en ik 
heb geen zin ook,’ zeurt hij. 
‘Wat wil je dan? Je bent niet 
vooruit te branden.’
 Moeder pakt het stukje 
papier dat Frank gescheurd 
heeft.
‘Zo, dat kan ik goed 
gebruiken. Dat is het dak van 
de stal.’ Moeder plakt het op 
de kaart. Nu kijkt Frank een 
beetje vrolijker. Hij pakt het 
stapeltje kaarten dat al klaar 
is. Ze zien er leuk uit. 
‘Maak jij er een voor opa en 
oma,’ vraagt moeder, ‘dan 
maak ik deze voor tante 
Jannie en oom Henk. Maar 
eerst even thee.’ En dan gaat 
Frank plakken, scheuren en 
knippen. Ze werken hard 
door. De middag vliegt om. 
Vader is allang thuis en 
Marijke en Tom ook, maar 

Frank kijkt niet op of om. Moeder is eten gaan 
koken. Frank is niet te stuiten. Hij wil zelfs niet 
opruimen wanneer de tafel gedekt moet worden. 
‘Opschieten,’ bromt vader. Frank pakt de kaarten 
en legt ze op de kast. Na het eten wil Frank verder 
gaan. 
‘O, wat erg. Wat ben ik ook een ezel. De kaarten 
zitten allemaal vastgeplakt. Ze waren nog niet 
droog toen we gingen eten,’ roept Frank. Moeder 
komt kijken.
‘Probeer ze maar heel voorzichtig van elkaar af te 
krijgen,’ zegt  ze. Gelukkig lukt het bij de meeste 
kaarten. Sommige zijn wel een beetje beschadigd, 
maar daar valt vast nog wel iets aan te doen.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 28 februari 2014.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen ‘Kerstkaarten’ 
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied 
- Middenkoor
- de fanfare St. Caecilea,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
kindernevendiensten,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers van ‘Nu en Straks’,
de webmaster,
Webcentre.nl,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
orgelcomité,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxilia-Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,

de leden van de versiergroep,
de bloemschenkers,
collectanten,
de kerkhofcommissie,
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2015 en: groeien.

Namens het parochiebestuur:

J. Suidgeest, pastor,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE PASTOR 
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE

s


