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e-mail: 
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Pastorie: 
Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268
Pastor J. Suidgeest 
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S. Koopmanstr. 107 
Tel.: 582893
A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27 
Tel.: 583579
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Tel.: 583603 
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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

Reiniging van een melaatse  

Er kwam een melaatse op Hem 
af, die om hulp vroeg. 
Hij viel op zijn knieën en zei: 
‘Als U wilt, kunt U me rein 
maken.’ 
Diep ontroerd stak Hij zijn 
hand uit en raakte hem aan. 
‘Ik wil het, word rein’, zei Hij. 
Meteen verdween zijn 
melaatsheid, en hij werd 
rein. Bars stuurde Hij hem 
meteen weg, met de woorden: 
‘Zorg dat u er met niemand 
over praat, maar ga u aan de 
priester laten zien en breng als 
offer voor uw reiniging wat 
Mozes voorgeschreven heeft; 
dat zal hun het bewijs leveren.’ 
Maar eenmaal vertrokken, 
begon hij volop te verkondigen 
en dit verhaal rond te vertellen, 
zodat Jezus niet meer openlijk 
in een stad kon komen, maar 
buiten bleef op eenzame 
plaatsen. En ze kwamen overal 
vandaan naar Hem toe. 

Mc 1, 40-45

Afbeelding: 
Jesus cura um leproso - Bíblia
www.bibliaon.com › Espisódios 
da Bíblia

Van de redactie
Tijdens het schrijven van dit voorwoord is het  buiten 
nog een beetje wit van de gevallen sneeuw. We heb-
ben jammer genoeg nog niet op natuurijs kunnen 
schaatsen. Net als vorig jaar is het tot nu toe een 
beetje een kwakkelwinter, maar de Aktie kerkba-
lans heeft weer een geweldig bedrag opgeleverd. In 
het blad kunt u de opbrengst lezen. De werkgroepen 
Eerste Communie en Vormen zijn druk bezig met 
de voorbereidingen. U kunt zich weer opgeven voor 
de Stille Omgang. De data worden vermeld. Ver-
der kunt u lezen over het triduüm, welke gehouden 
wordt op 10 en 11 april in Wognum. Vanwege het 
60-jarig bestaan van Stichting Gemeenschapsveiling 
Wervershoof hebben we een interview met Frieda 
Lakeman en Karin Copier gehad. Wat zij, voordat 
de catalogus bij u op de deurmat valt, allemaal doen 
kunt u onder andere in het interview lezen. Carna-
val komt in zicht, zondag 15 februari en daarna de 
40-dagen/vastentijd op weg naar Pasen. 
Veel leesplezier!  
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14-15 februari: Carnavalszondag

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.

VEERTIGDAGENTIJD

18 februari: Aswoensdag

woensdag 19.00 uur: 
Aswoensdagviering in de kerk met 
Heren v/h koor. 
Uitdelen van het askruisje. 
Pastor J. Suidgeest. 
N.B. Aswoensdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

21-22 februari: 1e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Wervershoof.
De vieringen in dit eerste weekend 
van de Veertigdagentijd zijn een 
boeteviering in onze voorbereiding op 
weg naar Pasen.

28 febr.-1 maart: 2e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur: 

Eucharistieviering met 
liederen.   
Pastor J. Suidgeest.

7-8 maart: 3e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met 
Kinder/Jeugdkoor 'Weereenlied'. 
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

14-15 maart: 4e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Heren v/h koor. 
Groep Andijk.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

21-22 maart: 5e zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
met Kinder/Jeugdkoor. 
zaterdag 18.00 uur: 
Vormselviering 
met AOW-Jongerenkoor. 
Vormheer + Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. 
Pastor C. Koning.

28-29 maart: Palmzondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Middenkoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Palmzondagvieringen, met de 
zegening en het uitdelen van 
palmtakjes. 
Palmzondag is het begin van de 
Goede Week.

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!  

Liturgisch rooster 
14 februari tot en met 29 maart 2015
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De opbrengst in Wervershoof voor de vastenaktie 2014 
van Sierra Leone heeft het volgende bedrag opgeleverd: 
basisschool De Schelp € 334,−, basisschool Werenfridus 
€ 657,− en de parochie € 1.009,−. Iedereen hartelijk dank 
hiervoor!

Hoe gaat het in Koidu, Sierra Leone?

Zuster Mary Anthony 
praat ons bij

De Vastenaktie-campagne 
2014 stond in het teken 
van het project van de zus-
ters van Cluny in Koidu, 
Sierra Leone. De zusters 
helpen de mensen om na 
de jarenlange burgeroor-

log hun thuis weer op te bouwen. Zuster Mary Anthony 
stuurde ons een brief,
waarin ze vertelt wat er de afgelopen maanden in Koidu is 
gedaan met het geld dat we in Nederland bij elkaar hebben 
gebracht.

“We hebben de eerste € 80.000,− inmiddels van 
 Vastenaktie ontvangen en danken u daarvoor harte
lijk. In elf dorpen zijn dertig ‘business and savings’ 
groepen gestart. De deelnemers (398 vrouwen) leren 
vaardigheden om onder andere hun groep vorm te 
geven en leiding te geven.
Vijftig extreem arme kinderen gaan nu naar de 
 basisschool. Wij helpen ze het schoolgeld en les
materiaal te betalen. Daarnaast krijgen 78 middelbare 
scholieren computerles. Ze werken met Windows 
en MS Word en vinden het erg spannend de nieuwe 
wereld van IT in te stappen. De examenklassen zijn 

hard aan het leren voor hun eindexamens.
We hebben de handvaardigheidsafdeling heropend en 
geven daar op dit moment les aan 45 jonge vrouwen 
in kleermakerij, haarverzorging en catering. Om de 
middelbare school wordt een muur gebouwd en die 
bouw biedt veel jongeren tijdelijke werkgelegenheid: 
het is schoolvakantie en veel scholieren, waaronder 
onze eigen voormalige leerlingen, werken als bouw
vakker en dragen stenen, water, enzovoorts. Stukje 
bij beetje gaan we voort met andere onderdelen van 
het project.”

Campagne 2015: 
de theeplantages 
van Sri Lanka
Wie op internet zoekt naar informatie over Sri Lanka 
vindt al snel prachtige foto’s van een paradijselijk 
vakantieland: hagelwitte palmstranden, eeuwenoude 
boeddhistische tempels en natuurlijk de vriendelijke 
olifanten. Wereldberoemd zijn ook de fotogenieke 
theeplantages, hier ooit door de Engelsen aangelegd. 

Tijdens de vastenaktiecampagne 2015 zullen we zien 
dat achter de mooie foto’s vaak een schrijnende wer
kelijkheid schuil gaat. De Tamilgemeenschappen 
op de theeplantages leven extreem geïsoleerd, vaak 
in grote armoede. Het campagneproject 2015 is het 
werk op de plantages van caritasorganisatie Setik 
van het bisdom Kandy. Setik helpt de Tamilgemeen
schappen op de theeplantages zich te ontwikkelen en 
uit hun isolement te treden.

Vastenaktie kiest ook in 2015 bewust voor een pro
jectland, dit keer dus Sri Lanka. Dat heeft verschil
lende voordelen. Alle (pers)aandacht richt zich op 
een project en de landelijke en lokale fondsenwerving 
sluiten zo goed op elkaar aan. Bovendien kunnen we 
zo kwalitatief goed campagnemateriaal ontwikkelen 
en kosten besparen. Natuurlijk ondersteunt Vastenak
tie wereldwijd veel meer projecten. Ook in 2015 kunt 
u actie voeren voor een van de andere Vastenaktiepro
jecten of voor uw eigen project. Op de website www.
vastenaktie.nl en in het handboek leest u daar meer 
over. 

Vastenactie nieuws

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
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Vrijheid 

Al brengt bepaalde humor
bij sommige mensen pijn.
Kunnen het dan nog 
goede grappen zijn?

Natuurlijk, satire hoort erbij
al verschilt men van smaak
en waar de grens ligt,
bij dit volksvermaak.

Denken we verschillend, 
staan we hier wel bij stil
of alles gezegd kan worden?
Is dat wat men werkelijk wil?

Een goed woord kan helen,
dat weten we allemaal.
Toch vinden we een scherpe 
tong,
in deze tijd heel normaal.

Het is een ieders goed recht,
vrijheid van meningsuiting
denk wel na voor je iets zegt,
veroorzaak geen uitsluiting.

Al voelen sommigen zich 
bij scherpe satire beledigd,
geweld mag nooit het antwoord 
zijn
zorg dat vrijheid wordt 
 verdedigd.

Arda Koomen-Kuip

In het Openluchtmuseum van Middel-
heim bij Antwerpen staat de ‘Feniks’ van 
Zadkine, een beroemde beeldhouwer. De 
feniks is een reigerachtige wondervogel, 
uit de Egyptische vertelkunst, die uit 
eigen as herrijst. Zijn vleugels staan wijd 
open en hij reikhalst met een dorstige 
snavel naar de hemel. Zijn poten vertrap-
pen puin en afval en duwen zijn lichaam 
omhoog. Hij wiekt op uit de verbrande 
resten van zichzelf.
Dit beeld staat voor de mens die gelooft 
in zichzelf. Hij brengt de levenswil op uit 
zichzelf op te staan, uit zijn eigen hoek 
te kruipen. Hij schudt het sombere van 
teleurstelling en moedeloosheid van zich 
af. Hij weet dat het elke dag weer morgen 
wordt. Nog nooit is een dag in duister-
nis begonnen. De feniks in Middelheim 
rijst gehavend op uit eigen dood, met 
een kracht die grenzeloos naar de hemel 
stuwt. Hij is een teken van hoop.

We gaan de Veertigdagentijd binnen. We 
mogen zeggen: het is opstaan uit de dood 
en geloven in het leven. Jezus zelf is ons 
daarin voorgegaan, in die opstanding, 
met Pasen.
Zijn opstanding tekent zich al in zijn leven 
af, onweerstaanbaar. Hij staat op uit alles 
wat het leven kleineert, verziekt, afbreekt. 
Hij staat op uit macht, hardvochtigheid 
en liefdeloosheid. Uit dat alles staat Jezus 
op. Hij komt ertegen in opstand. Niet 
alleen voor zichzelf. Hij tilt mensen uit 
hun ‘dood’, uit hun doodse leven, uit hun 
kleine bestaan en biedt perspectief en 
hoop op echt, blijvend leven.

De weg naar het leven zoeken en vin-
den, de Veertigdagentijd richt zich erop 
dat wijzelf de wereld van eigenbelang en 
zelfbehoud doorbreken. Zulk een wereld 
is een kleine wereld van beperkte vreugde 
en klein geluk.
Aan het begin van het Matteus-evangelie, 
in de Bergrede, komt dat naar voren, in 
deze zin:
Durf je eigen dagelijks brood te vergeten; 
ga hongeren naar brood en vrede voor 
iedereen.
Durf je dorst naar geld en goed te ver-
geten; ga dorsten naar het water van de 
liefde.
Durf verder te kijken dan eigenbelang en 
eigen genot; kom pas tot rust en tot geluk 
als iedereen ter wereld kan genieten. 

Op het eind van het Matteus’ evangelie 
komen we het opnieuw tegen. Dat gedeel-
te zal ons bekend voorkomen in verschil-
lende variaties als een beoordeling van 
ons leven:
Slechts het brood dat wij te eten gaven, 
zal onze honger stillen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven, 
zal ons verkwikken.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken, 
zal ons bekleden.
Slechts het woord dat leed verzachtte, 
zal ons troosten.
Slechts de zieke die wij bezochten, 
zal ons genezen.
Slechts de gevangene die wij verlosten, 
zal ons bevrijden.

Niet voor niets is onverbrekelijk met de 
Veertigdagentijd al vele jaren de Vastenac-
tie verbonden. Het is een verbondenheid, 
gericht naar bevrijding, naar opstanding 
uit het dode leven, naar opstaan uit wat 
ons als onmenselijk overkomt. Armen 
en verdrukten brengen ons hun leefsitu-
atie onder ogen. Onze ogen en ons hart 
mogen dan zeggen: onaanvaardbaar. 
Onze handen gaan helpen tot opbouw 
van een betere wereld.

Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en 
bezinning, een tijd van actie en solidari-
teit op weg naar Pasen. Bij actie mogen we 
zeggen: Vastenactie! Bij inkeer en bezin-
ning mogen we zeggen: kerk en viering. 
Als afsluiting nog het volgende beeld of 
voorbeeld:
Een missionaris ziet het bijzondere gedrag 
van een Bedoeïen, zwervend in een van de 
woestijnen van Afrika. Meerdere keren 
gaat deze man languit op de grond liggen 
en drukt dan zijn oor in het zand van de 
woestijn. Verbaasd vraagt de missionaris 
hem: ‘Wat doet u daar toch eigenlijk?’ De 
man staat op en zegt: ‘Vriend, ik luister 
hoe de woestijn weent: ze zou graag een 
tuin willen zijn’.

U allen een vruchtbare tijd van voorbe-
reiding toegewenst op weg naar de tuin 
van Pasen!

Pastor J. Suidgeest 

Veertigdagentijd
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Uit de vergadering van 
17 december 2014.

Als verslag een iets andere 
terugblik.

December

De maand december heeft en geeft 
een eigen drukte als voorbereiding op 
het kerstfeest. 
Beide basisscholen hebben in de 
Advent een viering in de kerk. Het 
is een traditie geworden. De Schelp 
heeft een adventsviering, de Weren-
fridusschool een kerstviering, alle 
kinderen aanwezig. Begeleiding door 
de beide schoolteams, een aantal 
ouders en grootouders aanwezig, een 
mooi gebeuren. 
De plaatselijke Raad van Kerken ver-
zorgt ieder jaar op een van de zon-
dagen een Interkerkelijke Kerstzang-
dienst, met zang en samenzang, een 
kerstoverweging, een sfeervol samen-
zijn. Het was op 14 december. 
Op zondag 21 december verzorgen 
Four Winds en het AOW-Jongeren-
koor een muzikaal kerstprogramma. 
In de pauze wordt koffie/thee ver-
zorgd. Er wordt de nodige belangstel-
ling verwacht.
Vanuit de Advent zien we uit naar de 
eigenlijke dagen van Kerstmis en de 
Jaarwisseling. Het is met dank aan de 
vele medewerkenden en vrijwilligers 
die hun best ervoor zullen doen.
Met de kerstvieringen verbonden is 
er een deurcollecte voor de Advents-
actie. 
Dit jaar is het doel: ‘Vreedzaam 
samenleven in Betlehem’. 
Het is bedoeld als ondersteuning 
voor een onderwijsprogramma voor 
 jongeren van verschillende culturen 
en godsdiensten.

Het nieuwe jaar 2015

Actie Kerkbalans 2015 kondigt zich 
aan. Thema: ‘Kerk in balans’. 
Een klein comité is met de laatste 
voorbereiding bezig. 
Een draaiboek is daarbij een goede 
wegwijzer. 
Het weekend voor Kerkbalans is 
gepland voor 17/18 januari. 
Maandag 19 januari is bedoeld voor 
het ophalen van de retourenveloppen, 
in de vooravond. 67 lopers zijn daar-
bij onmisbaar, dank daarvoor. 

De Gemeenschapsveiling vindt dit 
jaar voor de 60ste keer plaats. De 
datum is vrijdag 6 maart. Ook hier 
volop voorbereiding op weg naar een 
mooi resultaat.

De tarieven voor het graf delven (fa.
Vreeker) worden voor de komende 
twee jaar (2015-2016) iets verhoogd. 
Daarover is een brief binnengeko-
men.

Vanaf de eerste dagen van het nieuwe 
jaar komt de voorbereiding op gang 
voor het Vormsel en de Eerste Com-
munie. Er is al het nodige door beide 
werkgroepen in kaart gebracht, met 
dank daarvoor. Met Vormelingen en 
Eerste Communicanten gaan we bin-
nenkort op weg naar een sprekende 
en welkome invulling. Het program-
ma ziet er goed uit.

Dameskoor, Werkgroep Auxilia-Bra-
sili’ja en Wereldwinkel hebben een 
stand op de Promo-beurs in februari, 
in de Dars, voor eigen promotie. 

Tussen pastorie en de (oude) Schoof 
zijn enkele bomen weggehaald. Dit 
vanwege overlast, gevaar van dode 
takken, doorlopend bladerenafval in 
de dakgoten (regenpijpen verstopt), 
enz. Er komt nieuwe (lagere) aanplant 
terug. 

Een stroomstoring in een deel van de 
kerk is nog niet goed verholpen. Na 
de Jaarwisseling opnieuw aandacht 
daarvoor. 
De voordeuren van de pastorie  krijgen 
een opknapbeurt.

Personele Unie Regio Wervershoof

Vanaf 1 januari 2015 zijn de 5 paro-
chies van de regio (Andijk, Onder-
dijk, Medemblik, Wervershoof en 
Zwaagdijk-Oost) verenigd in een 
zogenaamde Personele Unie. 
Er is een overkoepelend Regiobestuur, 
zeven leden, met afvaardiging vanuit 
de vijf parochies. 
Plaatselijk (parochieel) spreken we 
van Parochieraden. Het woord ‘Paro-
chiebestuur’ verandert dus in ‘Paro-
chieraad’. 
De huidige leden van de Parochiebe-
sturen blijven zoveel mogelijk in func-
tie. Zij vormen dus de Parochieraden. 
Dat is een goede zaak, denkend aan 
hun ervaring en aan goed thuis zijn in 
hun eigen taakveld. 
Belangrijk is de goede samenwerking 
onderling. 
In de vorige uitgave van ‘Nu en Straks’, 
het kerstnummer, heeft een overzicht 
gestaan van de ontwikkelingen en 
besprekingen die op het eind van het 
jaar hebben geleid tot dit doel. 
Vanuit het Bisdom zijn de zeven leden 
van het nieuwe Regiobestuur nu offi-
cieel benoemd. 
Voor de leden van de vijf parochie-
raden volgt binnenkort een officiële 
aanstelling. 
In de laatste week van januari 2015 
komt het nieuwe Regiobestuur voor 
het eerst ter vergadering samen. 

Dat was het voor deze keer. 

Nieuws van het parochiebestuur

UWRP
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De verzorging van een goed lopende Actie Kerkbalans 
komt elk jaar weer terug. 

Half januari is er de woensdag, waarop de witte enveloppe 
(met inhoud) in ‘de Inzet’ wordt opgehaald, dit jaar door 
67 lopers. De dagen van het wegbrengen volgen daarna. 
Dan is er het weekend, zaterdag en zondag, met extra aan-
dacht in de beide vieringen, een opwekkend woord door 
onze (nieuwe) penningmeester.

De maandagavond van 19 januari! Een stoet mensen komt 
binnen, na elkaar. Het zijn opnieuw de lopers, nu met de 
retourenveloppen. De ronde is gedaan. Het gaat evengoed 
nog vlug. Er wordt geteld. Rond 21.00 uur wordt genoemd 
wat op dát moment is binnengekomen. We zijn dankbaar 
voor de eerste telling: 54.290 euro.
In de loop van de week zullen nog verschillende envelop-
pen worden nagebracht. Zo gebeurt dat elk jaar. Vol ver-
wachting….! 

Het thema van de Bisdomfolder, die met de enveloppe was 
meegegeven, was: ‘Kerk in balans’. Daar konden we op rea-
geren met onze ondersteuning. 
Veel dank aan allen die mee hebben gedaan met hun bij-
drage. Veel dank aan degenen die bij de actie zelf onmis-
baar zijn geweest. Dan denken we aan het kleine comité én 
aan de 67 lopers. Na een week konden we in het weekend 
in de kerk het eindbedrag noemen, het mooie resultaat 
van: 56,350 euro. Heel veel dank! 
 
Parochieraad 
St.Werenfridus Wervershoof

Actie Kerkbalans 2015

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen die het fijn vindt om 
samen met ons het jaarlijkse Triduüm in Wognum mee te 
vieren. 
Vindt u het fijn om samen in een gezellige en ontspannen 
sfeer te luisteren naar mooie warme en bemoedigende woor-
den van de voorganger, of naar een mooie samenzang en on-
dertussen verwend worden door de liefdevolle vrijwilligers, 
schroom dan niet en geef u op voor deze bijzondere dagen.

Het triduüm vieren we twee dagen en wel op vrijdag 10 april 
9.30-15.30 uur en zaterdag 11 april 9.30-14.30 uur. 
De kosten voor deze dagen bedragen € 27,−. 
Als u gebracht en gehaald wilt worden, komen de vervoers-
kosten er nog bij.
Het Triduüm is voor iedereen die even wil ontsnappen aan 
het dagelijkse gebeuren. U hoeft echt niet ziek te zijn om deze 
dagen mee te vieren en bent u wel ziek, dan weet u zeker, 

dat u deze dagen heerlijk verwend zult worden en in goede 
handen bent. 
Wij zouden het fijn vinden als een paar vrijwilligers deze da-
gen de gasten willen brengen en ophalen. 

Opgeven graag voor 28 februari.

Voor Onderdijk naar Tineke van der Lee. 
Telefoon 0228-586161.

Voor Wervershoof naar Greet Haakman. 
Telefoon  0228-581252.

Voor Andijk naar Tony Smit. 
Telefoon. 0228-593379.

Uitnodiging Triduüm
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Vrijdag 6 maart a.s. vindt al weer voor de 60e keer de 
gemeenschapsveiling plaats; een bijzondere veiling dus. 

Zoals gebruikelijk in een jubileumjaar zal een aantal koop-
jes ook in het teken staan van deze mijlpaal. Eén jubileu-
maanbod kwam van het Oranjecomité Maxima’al en het 
Sinterklaascomité; zij bieden een ‘kinderveiling’ aan. Kin-
deren wordt ’s middags de gelegenheid geboden hun ‘slag 
te slaan’ tijdens een veiling die speciaal voor hen door bei-
de comités wordt georganiseerd. Uiteraard rekening hou-
dend met de kleine portemonnee. Een bijzondere ervaring 
die kinderen niet snel zullen vergeten. 
Tijd: 16.00 u – 17.00 u; locatie: ’t Fortuin. 
We zijn benieuwd!

Zoals u ongetwijfeld weet komt de opbrengst van de 
 veiling, ook die van de kinderveiling, ten goede aan de 
vele verenigingen en instellingen die onze gemeenschap 
rijk is, waaronder de kerk en de PCI.
We hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen op 

onze veiling, altijd goed voor een gezellige avond met 
elkaar.
We zien u graag op 6 maart a.s. in ’t Fortuin; tijd: vanaf 
19.00 uur. Indien u vóór 20.00 uur aanwezig bent krijgt u 
de koffie en iets lekkers erbij gratis.
Het afgelopen jaar was de veiling een groot succes (bijna 
€ 74.000,00)
We hopen in dit jubileumjaar op een minstens zo gewel-
dige opbrengst, zodat we weer veel verenigingen en instel-
lingen blij kunnen maken met een financiële bijdrage.
Om een indruk te krijgen van wat zich allemaal afspeelt 
rondom de gemeenschapsveiling raden wij u aan een 
bezoekje te brengen aan onze site: www.gemeenschapsvei-
lingwervershoof.nl. 
Graag tot ziens!

Namens de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof

Ben Droog, voorzitter

60e Gemeenschapsveiling

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

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

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

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

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

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

Bij voorbaat hartelijk dank,

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

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het aanbod van 
kerstpakketten.
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Secr: Kees Ooijevaar
1693 EP  Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail: chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl

Januari 2015

Beste mensen,

Het jaar 2015 is al ruim een maand onderweg. 
Ik hoop dat het voor u allen verder een heel goed jaar mag 
worden
Het jaar 2015, het jaar waarin we ons 29 jarig jubileum 
mogen gaan vieren.
Het jaar 2015, waarin we weer vele activiteiten op het 
 programma hebben staan.
Ik zet ze allemaal even voor u op een rijtje:
* Ik werd uitgenodigd door “De Wervershoofse Vrouwen-

vereniging SAMEN” om tijdens hun jaarvergadering 
iets te komen vertellen over onszelf en over een project 
welke wij ondersteunen. 

 Omdat wij dit jaar veel aandacht gaan besteden aan 
Amigos Colombianos heb ik daar iets over verteld. Na 
mijn verhaal gingen de dames gezellig kienen. Er is een 
heel mooi bedrag onze kant op gekomen, waarvoor 
ontzettend veel dank. 

* Op 8 februari hebben we van de ondernemingsvere-
niging een stand gekregen op de PROMOBEURS in De 
Dars in Wervershoof. Het woord PROMOBEURS zegt 
het al: we mogen onszelf gaan promoten. 

* Moederdag, 10 mei, brengt ons weer bij de traditionele 
moederdagontbijtjes. 

* Kermis Wervershoof. We zullen, net als 5 jaar geleden, 
trachten een enorm ijsblok in de tuin van de pastorie 
neer te zetten. Het hoe en wat precies moet nog verder 
worden uitgewerkt. 

 De stichting Amigos Colombianos zal zijn medewer-
king hieraan verlenen. 

 Zeker is wel dat er kermiszondag om 13.30 uur een 
 viering in de botsauto’s zal zijn. Die viering zal als 
thema meekrijgen: “Zijn de millennium doelstellingen, 
die in 2000 zijn opgesteld, gehaald?”

* Wij zullen wederom een plekje trachten te krijgen op 
de Kerstmarkt.

 
Dit was het voor deze keer

Vriendelijke groet

Kees Ooijevaar

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

Het project ‘Growing Up’ is van start!

De Kunstenaarsavond 
‘De avond vond plaats op 21 januari 2015. 
Het was op Basisschool De Schelp.
Er waren heel veel dingen te doen. We konden borden schil-
deren, een kaart maken, een vogel kleien en een bloemstukje 
maken. Er was een man die informatie gaf over al zijn beel-
den die hij had gemaakt en we gingen overleggen met de 
gastouders wanneer we bij elkaar zouden komen. Wij von-
den de borden verven het leukste, maar de rest vonden we 
ook erg leuk. Het was een gezellige avond. Wij hopen dat het 
vormen heel leuk wordt.’ 

Bob en Renzo uit groep 8 van basisschool De Schelp.

Zoals u kunt lezen, is het Vormselproject van start gegaan. 
Er doen dit jaar 28 kinderen mee; een getal waar we als 
werkgroep erg blij mee zijn. De kennismakingsavond vond 
plaats op woensdag 21 januari op De Schelp. Leuk om te zien 
dat de kinderen van De Schelp samen met de kinderen van 
de Werenfridus met elkaar aan deze bijzondere avond deel-
namen. Wie weet komen ze elkaar op de middelbare school 
ook weer tegen?

Wij willen alle kunstenaars ontzettend bedanken voor hun 
aanwezigheid en hun bijdrage aan het Vormsel. Vanaf vol-
gende week zullen de gastouders samen met een groepje 
kinderen thuis aan het project ‘Growing Up’ werken. Het 
worden gezellige avonden met elke avond een ander thema 
om de kinderen voor te bereiden op het Vormsel.

Op zaterdag 21 maart 
a.s. is het Vormsel 
voor de kinderen van 
groep 8. 

Komt u ook? 

Hartelijke groet,

Werkgroep Vormen.

Nieuws van de werkgroep Vormen
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West-Friesland

De jaarlijkse Stille Omgang naar 
Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 21 op 22 maart.

Intentie:  Een pelgrim gaat voort, ont-
vankelijk voor het onverwachte.

Toelichting:
Ster van de nieuwe evangelisatie, help 
ons te stralen door het getuigenis van 
verbondenheid, van brandend geloof, 
van liefde voor de armen. Opdat geen 
enkel randgebied verstoken blijft van 
het licht van het evangelie.

Organisatie:
De Heilige Mis is om 22.00 uur in de 
St. Stephanuskerk Kamperfoeliestraat 
209. Hoofdcelebrant tijdens de vie-
ring is Hulpbisschop dr. J. Hendriks 
van Haarlem – Amsterdam.
Het mannenkoor Vrienden van het 
Gregoriaans verzorgt de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelo-

pen. Na afloop van de Stille Omgang 
is er koffie en broodjes in de Luther-
se kerk aan het Spui. Daarna wordt 
iedereen weer naar zijn/haar opstap-
plaats terug gebracht.

Opgave kan gedaan worden bij ver-
schillende personen in West-Fries-
land tot 18 maart.
De kosten zijn € 15,− te voldoen bij 
het instappen van de bus.

Voor inlichtingen en opgave kunt U 
zich melden bij: 

Onderdijk: 
Vera Steltenpool 
tel. 0229-201064 

Andijk: 
Truus de Vries  
tel. 0228-591759 

Wervershoof: 
Margriet de Vries  
tel. 0228-581891 

Opstapplaatsen zijn:

Onderdijk 
bij de Kerk 20.05 uur 
Andijk 
Sarto 20.20 uur
Wervershoof 
Winkelcentrum 20.30 uur
Zwaagdijk-Oost 
RK Kerk 20.45 uur

Voor meer informatie internet:
www.stille-omgang.nl

Stille Omgang 2014

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

Woensdag 4 februari hebben we 
met de communicantjes in de Inzet 
geknutseld. Het thema van de voor-
stellingsdienst was dit jaar: Ik maak 
graag tijd voor... 
En 26 enthousiaste communicantjes 
hebben zich tijdens de viering voor-
gesteld aan alle mensen in de kerk. 
De vrolijke viering werd weer opge-

luisterd door de kinderen van het 
kinderkoor Weerenlied. 
Tijdens de Voorstellingsdienst  kregen 
de communicantjes hun projectmap 
uitgereikt, daarin gaan we de komen-
de weken werken. In deze map staan 
allerlei verhaaltjes, opdrachtjes en 
gebedjes, waarmee de kinderen voor-
bereid worden op hun eerste Heilige 
Communie. 
Voor de ouders is het belangrijk dat 
ze in de map, de brief van het Geza-
menlijk Gastouderproject goed lezen 
en het projectoverzicht goed in de 
gaten houden. Want sommige onder-
delen doen de kinderen met hun 
ouders thuis en sommige onderdelen 
doen we samen in de Inzet tijdens een 
kerkdienst, wat precies, staat allemaal 
in het projectoverzicht. 
Tegen het einde van de kerkdienst 
komen de kinderen weer terug in de 
kerk en een paar kinderen mogen dan 
iets vertellen over wat ze in de Inzet 
hebben gedaan en lezen een kort 
gebedje voor. 
Daarnaast gaan we ook nog aller-

lei leuke en interessante activiteiten 
samen doen. 
De kinderen brengen een bezoek 
aan de molen van Wervershoof en 
er wordt verteld over de projecten in 
Gambia van Stichting June. De kin-
deren zullen ook met pastor Suidgeest 
aan tafel gaan.

En wanneer we het hele project af heb-
ben is het tijd voor hun Eerste Heilige 
Communie op zondagochtend 12 
april om 10.00 uur. We hopen dat heel 
veel mensen komen kijken en luiste-
ren naar dit feestelijke gebeuren. 

Voor nu wensen wij alle communi-
cantjes en hun ouders heel veel plezier 
met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communieviering

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

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep
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Uitnodiging 
De Stille Omgang 
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Opstapplaatsen van:  
Onderdijk de Kerk 20.05 uur 
Andijk-West, Sarto 20.20 uur  

Wervershoof, Winkelcentrum 20.30 uur 
Kosten zijn €15,00 

 
 

Geef vóór 18 maart door of u meeloopt aan:  
Margriet de Vries 

dirkdevries@quicknet.nl    
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Frieda is bestuurslid van de stich-
ting, ze doet het secretariaat nu voor 
het vijfde jaar en de uitnodigingen 
en contacten worden door haar ver-
zorgd. 
Het samenstellen van de catalogus is 
een enorme klus, het is prettig als je 
dat samen kunt doen en daar is Karin 
voor gevraagd. Hoe maken we de zin-
nen, hoe stellen we de koopjes op. 
Karin neemt zelfs een week vrij voor 
dit werk. Zelf past Frieda op haar 
kleinkinderen, maar tijdens deze 
week dus niet en ook het sporten staat 
op een laag pitje. Met zijn tweeën is 
het dus even stampen, alles moet in 
deze week gebeuren. 

Wanneer beginnen de 
werkzaamheden?

De datum van de veiling staat vast: 
elk jaar de eerste vrijdag in maart. 
Om alles op tijd klaar te krijgen star-
ten de werkzaamheden al in oktober.
Bedrijven en verenigingen schrijven 
we aan. De verenigingen moeten hun 
jaarstukken aanleveren. In de brief 
wordt ook gevraagd of ze iets willen 
aanbieden voor de veiling. 

Lopers

In december worden de 70 lopers uit-
genodigd en eventuele nieuwe lopers 
gezocht. Half januari gaan ze langs 
de deuren. De meeste lopers gaan 
met de tijd mee, ze vullen de ophaal-
lijsten op hun computer thuis in. Ze 
krijgen daar instructies voor. Maar 
wie daar moeite mee heeft kan de lijs-
ten ook zo afgeven, dat is geen enkel 
probleem. Na de ophaalweek zit het 
bestuur  klaar om de lijsten met koop-

jes in ontvangst te nemen en door te 
nemen.
Een voorbeeld: moeten sommige 
koopjes voor 4 x 1, 2 x 2 of 1 x 4 per-
sonen aangeboden worden. Sommige 
mensen maken zelf een bon voor b.v. 
een workshop en anderen vragen 
aan het bestuur om er zelf een vei-
lingkaart van te maken. Ook contant 
geld wordt die dagen overgedragen en 
gecontroleerd. 
 
Lijsten

Alle giften worden digitaal in lijsten 
geplaatst. ‘Wij nemen de lijsten mee 
naar huis,’ zegt Frieda, ‘en dinsdag 
starten we met de verwerking ervan.’ 
De lijsten worden in ongeveer 25 gift-
groepen oftewel categorieën onder-
verdeeld zoals b.v. planten, wijn, kof-
fie, bier. 
Ben Droog (de voorzitter) zit er regel-

matig bij om de lijsten door te nemen 
en om te kijken hoe of een koopje het 
leukst omschreven kan worden in de 
gids. Maar dit jaar lukte dat helaas 
niet, hij had een longontsteking. Daar 
baalde hij ontzettend van.

Digitaal

Frieda vertelt dat toen zij in het 
bestuur kwam de uitnodigingen voor 
de lopers nog per brief werden ver-
stuurd. Sinds een paar jaar gaat bijna 
alles digitaal. 

Vanaf vorig jaar werken we met een 
nieuw computerprogramma, speciaal 
gemaakt voor de gemeenschapsvei-
ling door Edwin Hauwert van Auto-
mated4U. Daar zijn we heel blij mee. 
Het eerste jaar was wel een probeer-
jaar, maar al doende leert men. De 
lijsten kunnen door middel van dit 
programma ingelezen worden. Dat 
werkt perfect. Minko en Annet (Bos) 
die voorheen de gids samenstelden, 
hadden ook een programma, maar 
dat was inmiddels twintig jaar oud en 
functioneerde minder. 

In gesprek met
Frieda Lakeman en 
Karin Copier
Zestig jaar Gemeenschapsveiling, dat moet gevierd worden, daarom ging de 
redactie op zoek naar twee harde werksters die deze week bijna dag en nacht 
bezig zijn om een prachtige catalogus samen te stellen. We gaan in gesprek 
met Frieda Lakeman en Karin Copier in huize Lakeman, deze weken het 
zenuwcentrum van Stichting Gemeenschapsveiling. 

De voorzitter is er ziek van
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Met het computerprogramma kunnen 
we veel voorkeuren aangeven. Zo kan 
het zijn dat een pak koffie nog opge-
haald moet worden, dit komt dan op 
een aparte lijst te staan. Of we maken 
lijsten voor de bakker en de slager 
wat er de dag van de veiling allemaal 
moet komen. En we produceren zelf 
de kaarten van bv. de uitjes.
Voorheen brachten enkele mensen op 
de veilingdag zelf hun spullen. Maar 
dat werkte niet voor ons, omdat wij 
niet wisten welk nummer of welke 
wijk daarbij hoorde. Dat was een uit-
zoekerij. 
Het is nu een stuk eenvoudiger. We 
werken nu meer via de lopers. Er 
wordt wel iets meer van ze gevraagd, 
maar het werkt wel.

Koopjes

Van alle spullen welke ingebracht 
worden maken we tussen de 600 en 
700 koopjes. Meer moet niet, anders 
duurt de veiling te lang. We willen 
rond 1 uur klaar zijn. Van het geld dat 
binnenkomt koopt het bestuur soms 
ook wel uitjes of spullen. 
‘De koopjes samenstellen is heel leuk 
om te doen,’ zegt Karin. ‘We hebben 
bijvoorbeeld een sjaal, muts, wanten 
en een opblaasbare sneeuwpop, dat 
kan dan mooi bij elkaar in één koop-
je.’ 
‘We hadden ook een concert, toen 
dacht ik, daar past die kanariepiet wel 
bij,’ bedacht Frieda. 
En zo hebben ze een hoop lol met 

elkaar. Soms zijn ze er aan het einde 
van de dag melig van. 
Er komt zoveel langs, ook aan drank, 
dat ze al aan het genieten zijn van 
een portje of Tia Maria, bij wijze van 
spreken.

Leuke uitjes

Het blijft een bijzondere week. En wat 
kunnen mensen leuke uitjes beden-
ken.
Frieda vindt b.v. het uitje van René 
Verdonk heel leuk. Hij woont in de 
verkaveling en hij heeft een brocco-
lidag aangeboden op zondag. Dan 
kunnen dus mensen, die het kopen, 
een kijkje nemen op zijn bedrijf. Ze 
kunnen de broccoli verpakken, lekker 
met de laarzen aan het land op. Aan 
het eind van de dag kan een broccoli-
menu genuttigd worden in ’t Fortuin.
Piet Deen biedt dit jaar een dagje Ant-
werpen aan. Clemens en Ank Deen 
bieden weer een dagje Amsterdam 
aan met een Wim Sonneveld wande-
ling. Zo komt er voor elk wat wils.
De plaats van een koopje in de cata-
logus is heel belangrijk, daar wordt 
rekening mee gehouden.

De catalogus

Frieda en Karin willen een mooie 
rangschikking van de koopjes en na 
de invoerweek beginnen ze met de 
verdeling van de taarten over de gids. 
Er zijn verse taarten en taarten op 
afroep. De 2e week komen ook Ben 

Droog en Ton Oudejans een avond 
om met Frieda en Karin een start te 
maken met het samenstellen van de 
koopjes. Frieda zegt dat Karin en zij-
zelf beiden heel precies zijn en dat is 
ook nodig. Er zijn bepaalde afspraken 
hoe een uitje verwoord moet worden. 
Het begint met hoeveel personen, 
welke dag en de plaats. Soms moeten 
ze googelen om aan de weet te komen 
hoe je iets schrijft, of wat daarmee 
wordt bedoeld.  Maar na de 2e week is 
er een proefcatalogus. De derde week 
worden er nog veel  correcties en wij-
zigingen aangebracht. 
Daarna gaat het naar de drukker, die 
ook nog twee weken nodig heeft. Het 
streven is om de catalogus twee weken 
voor de veiling rond te brengen bij de 
mensen, zodat ze alle tijd hebben om 
deze door te nemen. Dit wordt door 
de lopers gedaan. Het bestuur bezorgt 
ze met drie auto’s vooraf bij de lopers 
met lijsten en stickers voor de koop-
jes.

Hoelang doen ze dit al?

Karin doet het voor het derde jaar. Zij 
vindt het samenstellen van de cata-
logus net een legpuzzel. Je zoekt wat 
kantjes, kleuren, stukjes en langza-
merhand raakt de puzzel compleet. 
Sommige puzzelstukjes heb je wel-
eens tien keer in je hand gehad en zo 
gebeurt dat ook met bepaalde koop-
jes. 
Frieda doet het nu voor de vijfde keer. 
Ze heeft eerst meegedraaid met Min-

Lekker met laarzen aan het land op



14 | Nu en Straks | 13 februari 2015

ko en Annet Bos. Dat was leuk, want 
dan ga je naar huis en denk je: zo dat 
was heel wat.
Het tweede jaar heb ik het echt opge-
pakt en toen werden de rollen omge-
draaid en keken Minko en Annet met 
mij mee.
Karin vertelt dat, toen zij erbij kwam, 
Minko er ook nog was. Hij had toen 
weer een vrije week genomen, zodat 
wij een beroep op hem konden doen 
als dat nodig was. 
Vorig jaar hebben we er een beste keg 
aan gehad, vooral met het nieuwe 
programma was het wennen, maar 
daar plukken we nu de vruchten van.

De avond vóór de veiling

Op donderdagavond brengen alle 
lopers de artikelen bij ‘t Fortuin. Op 
lange tafels liggen de wijknummers 
klaar en kunnen de lopers  bij hun 
wijknummer de goederen neerleg-
gen.

De veilingdag

Op de bewuste vrijdag van de veiling 
komt om 9.00 uur het bestuur en een 
groepje vrijwilligers bij elkaar om 
aan de hand van een werkcatalogus 
de artikelen uit de betreffende wijk te 
halen en deze vervolgens op catalo-
gusnummer volgorde in de grote witte 
tent uit te stallen die achter ’t Fortuin 
staat. De levensmiddelenpakketten 
worden samengesteld in mooie man-
den, die ze zelf inkopen. Ook worden 
de hapjes voor de veilingavond voor-
bereid. Het is en blijft een fantastische 
grote en goed geoliede organisatie.

Origineelste koopje

Drie bestuursleden worden aange-
steld en zij bepalen welke koopje een 
prijs ontvangt. Vorig jaar heeft het 
bestuur zelf een kartkampioenschap 
georganiseerd van de giften, om ook 
voor de jongeren wat leuks aan te bie-
den.

Vreemdste of gekste wat 
 ingebracht is

We hebben veel lol met elkaar om 
sommige koopjes samen te voegen. 
Maar ‘Het kunstgebit’ bleef vele jaren 
wel heel bijzonder. Vorig jaar waren 
er twee kaarten voor een concert van 

Beyoncé, dat bracht enorm veel geld 
op. Dat blijft in je geheugen hangen.

Verschillen met inbreng

Heel vroeger werden alleen tulpen-
bollen ingebracht. Frieda vertelt dat 
haar vader en moeder altijd thuis 
kwamen met een taart, dat was tradi-
tie. Zaterdagochtend konden we daar 
lekker van smullen.
In oude notulen van het bestuurtje 
van het Jeugdhuis (nu de Schoof) 
probeerden ze zestig jaar geleden al 
tulpenbollen (die ze van de bouwers 
kregen) te verkopen om het jeugdhuis 
draaiende te houden. Dat wilden de 
andere verenigingen ook wel en zo 
ontstond de bollenveiling dat later 
gemeenschapsveiling werd genoemd. 

Verdeling van de gelden

Dit wordt tijdens een bestuursver-
gadering gedaan. De jaarrekeningen 
van de aanvragers worden bekeken. 
Verder wordt gekeken wat een vereni-
ging zelf doet om aan geld te komen 
en hoeveel leden, vooral jeugdleden 
ze hebben. Ook de kerk en PCI ont-
vangen een bedrag. 
Er komen geregeld nieuwe verzoeken 
binnen. Ze moeten wel een binding 

hebben met het kerkdorp Wervershoof.
De stichting heeft een ‘ANBI keur-
merk’. Dat houdt in dat  giften, belas-
tingtechnisch aftrekbaar kunnen 
zijn. Daar zijn wel voorwaarden aan 
verbonden, dat is te lezen op de site 
van de belastingdienst.

Na de veiling voeren Frieda en Karin 
alle namen in van de kopers, zodat de 
rekeningen verstuurd kunnen wor-
den. De schenkers van bv. de uitjes 
krijgen bericht wie het gekocht heeft. 
Het streven is om 1 april alles ach-
ter de rug te hebben. Dus al met al is 
Frieda een half jaar bezig. 

De redactie dankt Frieda en Karin 
voor hun enthousiaste verhaal en 
wenst hun heel veel succes met de 
komende veiling.

Op de website: 
www.gemeenschapsveiling-
wervershoof.nl 
kunt u meer informatie vinden en 
hele leuke foto’s over de gebeurtenis-
sen op de veiling.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Het kunstgebit bleef vele jaren bijzonder



1513 februari 2015 | Nu en Straks |

Familieberichten

Op 26 december 2014 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Franciscus 
Petrus (Frans) Reus. Zijn krachten 
waren op, vredig ingeslapen, in de och-
tend van Tweede Kerstdag. Het was op 
zijn leeftijd van 89 jaar.
In Grootebroek geboren op 23 septem-
ber 1925 liggen de meeste jaren van zijn 
leven op Andijk. Het was met zijn gezin, 
met zijn werk en vele contacten die er 
gaandeweg zijn leven zijn gegroeid. Van 
huis uit was hij bouwer. Dat zette hij 
in zijn eigen leven en gezin voort. Het 
tuinderswerk was hem vertrouwd, om 
er het beste van te maken en het mooi 
uit te bouwen. Vader Frans was een 
grage prater, honderduit, met eerlijke 
bedoelingen. Hij had een zorgzame 
aandacht voor zijn gezin en voor vele 
anderen. Hij was met hart en ziel ver-
bonden met de Andijker gemeenschap 
en met de parochie. Als sierwoorden 
op de familiecirculaire waren niet voor 
niets gekozen: gastvrij, sociaal, vrien-
delijk, een echt gemeenschapsmens. Hij 
was goed thuis in het verenigingsleven 
met een waardevolle inbreng. 
In een latere fase van zijn leven, bij de 
afbouw van zijn werkzame leven, wist 
hij met zijn tijd wel raad in sociale con-
tacten en een gemakkelijke invulling 
van de dagen.
Met zijn vrouw Marie werd gekozen 
voor een gemakkelijke woning in Wer-
vershoof, op het Dr.Pinxterplantsoen. 
Nog weer later toen de ouderdom zich 
liet voelen, wat meer afhankelijk wor-
dend, kwam een van de Aanleunwo-
ningen in beeld, verzorgd wonen. Het 
was een heel gemis, dat zijn echtgenote 
Marie, zorgzame moeder en toeverlaat 
binnen het gezin, kwam te overlijden. 
Het was in de maand augustus van het 
afgelopen jaar 2014, 89 jaar geworden. 
Het was een hele verwerking, zo lang 
samen geweest. Met inleveren van 
levenskracht ging het minder en min-
der met gezondheid. Toen kwam er vlak 
voor Kerstmis een week van een zie-

kenhuisopname en een stilte voorgoed. 
In de parochiekerk van Andijk waren 
de vieringen ten afscheid, met dankba-
re woorden. Daarna op 31 december de 
begrafenis in het familiegraf aldaar. 

Op 29 december 2014 is op de leeftijd 
van 81 jaar overleden Tiny (Catharina 
Maria) van Beekveld-Hoogland. De 
familiecirculaire zette de toon in de 
aanvangswoorden als herkenning en 
typering:
‘Tot het laatst stond je positief in het 
leven, door optimisme en vrolijkheid 
gedreven. Je geest was nog op volle 
kracht, maar over je lichaam had je geen 
macht. Je humor, warmte en zorgzaam-
heid, kon je aan vele mensen kwijt’.
Tiny, ze groeide op in Zwaagdijk-Oost 
met geliefde ouders binnen het gezin, 
acht kinderen. Vaak cijferde ze zichzelf 
weg voor de anderen, toen al. Zo zou heel 
haar leven zijn, ook in haar eigen gezin 
dat er later zou komen, met echtgenoot 
Bart. 
Vele herinneringen, verhalen, anek-
dotes kwamen naar voren tijdens de 
afscheidsvieringen in de kerk. Het was 
in herinnering aan haar zo gewaar-
deerde persoon, levensweg en bekend-
heid in ons midden. ‘Ons huis was ons 
thuis, waar we leefden, waar veel reu-
ring was, allemaal zo vertrouwd omdat 
zij er was, omdat zij ons een thuis gaf, 
ons moeder’... een dankbaar getuige-
nis, vijf dochters aan het woord, en ook 
anderen aan het woord.
Verschillende ziekenhuisopnames zijn 
er geweest, behandelingen, operaties, 
revalidatie, een dapper ermee omgaan, 
het allemaal dragen en verdragen en 
weer een nieuwe start gaan maken. 
Rollator, rolstoel, booster, de weg weer 
opgaan met een vrolijke groet.
Welkom binnen familiekring en bin-
nen de gemeenschap hier, met humor, 
met aandacht voor vele anderen, niet 
gauw vragend, nooit klagend. Met 
dankbaarheid, veel respect en alle eer 
naar haar toe hebben we afscheid geno-
men. De begrafenis was in het familie-
graf op 3 januari op het kerkhof. 

Op 2 januari 2015 is na een opname 
van een enkele dag in het ziekenhuis 
in Hoorn onverwacht overleden Henk 
Grent, op zijn leeftijd van 90 jaar. Het 
was een hele verwerking, een zware 
slag op dat moment.
In Onderdijk geboren was zijn geboor-
tedag 9 juli 1924. Bijna heel zijn leven 
bracht hij door in het hem vertrouwde 
Onderdijk. In 1952 was de trouwdag, 
met zijn bruid Marie van Velzen, geluk-
kig bruidspaar. Er kwam een gezin, 
zeven kinderen. Het gezin groeide op 
in de van Velzenstraat.
Henk was tuinder in hart en nieren. Hij 
had zijn bouw op Onderdijk of onmid-
dellijke omgeving. Hij was er als goede 
tuinder heel vertrouwd mee.
Hij ging graag met mensen om. Het 
maakte hem niet veel uit of het nu ging 
om voetballen, biljarten, de ijsclub, de 
speeltuin, verjaardagsbezoek, KBO, 
kermis of kerk. Hij trok met iedereen 
op, verhalen genoeg. Dé sport in zijn 
leven was zeker wel voetbal. Dé club: 
Strandvogels! Contacten, verhalen, 
herinneringen genoeg. 
In zijn leven met zijn gezin was er het 
verdriet en de verwerking van het over-
lijden van zijn echtgenote Marie, moe-
der voor de kinderen, in augustus van 
het jaar 1984. Een diepe verandering 
en verwerking. Er kwam een nieuwe 
relatie, uitgroeiend tot een nieuwe 
levenspartner in Jo Mol-Deen. Mooie 
jaren zijn er gevolgd, veel voor elkaar 
mogen betekenen, mooie invulling van 
de dagen. Het zijn vele jaren geweest op 
de Sportlaan, een gerieflijk wonen. In 
een laatste fase werd het, gezien de leef-
tijd, een van de Aanleunwoningen hier 
in Wervershoof. De gewenning liep uit 
op weer nieuwe contacten en welkome 
bezigheden in nieuwe omgeving. Toen 
was er dat moment, een definitieve stil-
te, verwerking, afscheid. Het was in en 
vanuit de parochiekerk van Onderdijk. 
Na de beide vieringen was de begrafe-
nis in het familiegraf op 7 januari.

Op 15 januari 2015 kwam er een stilte 
voorgoed over het leven van Johanna 
Maria (Hannie) Buis-Bakker. Het was 
op haar leeftijd van 82 jaar, in haar 
slaap overleden. 

IN MEMORIAM
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Haar geboortedag was 16 april 1932, 
haar geboorteplaats Wervershoof. Ze 
was de oudste van het gezin. drie zus-
sen en zes broers zouden volgen. In de 
jonge jaren van haar leven kon ze thuis 
goed helpen (naaischool), zoals zoveel 
gebeurde in gezinnen. Op 26 november 
1955 was de trouwdag met Piet Buis, een 
gelukkige  huwelijksdag binnen familie-
kring. In Zwaag stond een woning als 
een goed begin.  Drie kinderen zijn er 
geboren. Er volgde een nieuwe stek, in 
Zwaagdijk. Het was hier om een eigen 
bedrijf op te kunnen zetten. Er volgden 
nog drie kinderen. Een flink gezin, ze 
vond het mooi om er alle zorg aan te 
besteden. En waar nodig was er altijd 
nog wel tijd om in het bedrijf van haar 
man mee te werken. 
Dat op 1 april 1969 de boerderij tot de 
grond toe afbrandde, was een ramp. 
Heel veel vernietigd, weg. Gelukkig 
was er de goede steun van familie, 
buren, goede vrienden voor onderdak 
en eerste hulp. In januari 1976 was er 
opnieuw een klap te verwerken. Het 
was een ernstig ongeluk dat vader Piet 
overkwam, op weg naar de veiling. Een 
ziekenhuisopname had de duur van 
zeven maanden. Veel kwam neer op de 
schouders van moeder Hannie. Ze was 
heel sterk in de opvang, de zorg en het 
regelen van gezin en bedrijf.
Het was goed om in het jaar 1984 samen 
een stapje terug te doen. Dat betekende 
tijd voor andere dingen, voor een uit-
stapje, een fietstocht, vakantiebestem-
ming. Moeder was trots op haar huis, 
gezin, kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkind,…op de tuin, de kippen.
Ze was sober voor zichzelf, des te roya-
ler voor anderen.
De laatste jaren zijn moeilijk geweest, 
daarin de teruggang van gezondheid. 
Ze werd getroffen door de ziekte van 
Alzheimer. Ze moest heel veel prijsge-
ven, en ze was zo anders gewend.
Een half jaar geleden was er een ver-
huizing naar Wervershoof, naar de 
Wilskracht. Het was een meer verzorgd 
wonen, een uitkomst. Jammer dat ze zo 
kort van deze nieuwe bewoning heeft 
mogen genieten. De dag van afscheid 
is gekomen, verwerking en gemis, ver-
bonden met dankbare woorden om de 
betekenis van haar leven. Het was in het 
crematorium in Hoorn, op 20 januari. 

Op 19 januari 2015 is in Huize St.Jozef 
overleden Anna Maria (Annie) van 
Galen-Botman.
Het was op haar leeftijd van 84 jaar. 
Er kwam een stilte voorgoed over haar 
leven, de voltooiing van een bemind 
mensenleven, de verwerking daarvan. 
Daarmee verbonden vele herinnerin-
gen.
Een korte periode is haar wonen geweest 
binnen de goede zorg van  Huize St. 
Jozef. Een langere periode van wonen 
is er geweest op het Raadhuisplein.
En een veel langere tijd van leven en 
wonen is er geweest in haar woning in 
De Hoek.
Dat was met haar man Piet van Galen 
en met haar gezin, negen kinderen. Het 
was met bijzondere dagen en dierbare 
momenten, maar ook met het leven van 
alledag, thuis, huis van gastvrijheid, 
goede zorg en welkom zijn. Het is zoals 
de aanvangstekst van de circulaire het 
zegt: 
‘Je leefde in de schaduw van je eigen ik, 
ten diensten van je naasten ieder ogen-
blik.
Je leven was eenvoudig en van je goed-
heid rijk, dat engelen je nu leiden naar 
het hemelrijk’.
Bedroefd maar dankbaar,… dat zegt 
dezelfde circulaire.
Bedroefd om haar heengaan, met het 
gemis dat zich laat voelen.
Maar zeker ook dankbaar om de bete-
kenis van haar leven, met een blijvende 
indruk en herinnering daaraan. Zo zijn 
in de afscheidsviering woorden en tek-
sten gekozen om deze moeder, oma en 
overoma te eren en te danken en haar 
levensvoorbeeld voor ogen te houden. 
We kunnen daarbij ook denken aan 
wat zij zelf in herinneringsplakboeken 
door de jaren heen heeft verzameld als 
kleine lichtpuntjes, wegwijzertjes door 
het leven, de moeite waard.
Op 23 januari was de gezongen viering 
in de kerk als dankviering en herin-
nering. Daarna was de begrafenis in 
het familiegraf op het kerkhof, bij haar 
man. Zij moge rusten in vrede.

Op 20 januari 2015 is in het ziekenhuis 
in Hoorn overleden Nicolaas (Nic) 
Laan, op zijn leeftijd van 79 jaar. De 
opname in het ziekenhuis, kort daar-
voor, gaf aan dat er best zorgen waren 
om Nic’s gezondheid. Zo is het ook 

gebleken in de navolgende dagen tot de 
dag, dat er een stilte voorgoed over zijn 
leven kwam. ‘De strijd is gestreden’, zo 
lezen we op de circulaire.
Nic’s geboortedag was in de zomer, bij-
na 80 jaar geleden, op 8 juli 1935. Vele 
zomers zijn er nadien gevolgd. Zijn dag 
van overlijden was in deze dagen, in de 
winter: 20 januari 2015. Vele winters 
zijn daaraan voorafgegaan. Hetzelfde 
geldt voor de tussenliggend seizoenen: 
lente en herfst. Nic als buitenmens was 
ermee vertrouwd, met de voortgang, 
de kringloop van de seizoenen in deze 
voor hem vertrouwde Westfriese omge-
ving.
We denken aan het huis op de S. Koop-
manstraat, nr. 118, met broer Cees, vele 
levensjaren samen. We denken aan de 
straat, de S. Koopmanstraat, vertrouw-
de buurt, vertrouwde omgeving. We 
denken aan een arbeidzaam leven in 
deze zelfde omgeving, in de seizoenen 
van het jaar, met eens een afronding 
daarvan. We denken aan de gemeen-
schap van Wervershoof waar Nic deel 
van uitmaakte: zijn contacten, ont-
moeting, plezier, voldoening, wat hem 
interesseerde, wat hij allemaal bijhield, 
waarvoor je op hem een beroep kon 
doen, herinneringen genoeg. Herin-
nering en dankbaarheid vanuit fami-
liekring en van de buurt, vanuit een 
jarenlang met elkaar optrekken. In een 
gezongen Uitvaartliturgie hebben we 
afscheid genomen met zang, gebed en 
dank. Daarna was de begrafenis op 24 
januari op het kerkhof, achter de kerk.

Op 21 januari 2015 is op haar leeftijd 
van 93 jaar overleden Johanna Maria 
(Jo) Mol-Deen. 
Verzwakt naar lichaamskracht kwam 
er een definitieve stilte over haar leven. 
‘Het was na een leven vol liefde en zorg, 
waarin een ander altijd op de eerste 
plaats kwam’... 
‘Het was met herinnering aan bezige 
handen, nu gevouwen en stil…’ Woor-
den op de circulaire.
Mooi waren de herinneringen en de 
verhalen, in Avondwake en Uitvaart-
liturgie gesproken in de parochiekerk 
van Onderdijk. Dat was voor vele jaren 
haar thuishaven.
Het waren verhalen en herinneringen, 
denkend aan de jaren van een opgroei-
end gezin en in de loop van de verdere 
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jaren de uitwaaiering van ieder naar 
een eigen invulling van leven. Zij bleef 
een zorgzame moeder en oma. Zij bleef 
in beeld als een welkome thuishaven, 
dat goede gevoel van altijd welkom te 
zijn en welkom te heten, zonder onder-
scheid te maken.
In haar eigen leven is er het overlijden 
van haar man, Jaap Mol, geweest in het 
jaar 1980. Het was een hele verwerking 
te midden van een groot gezin. Sterk 
was haar geloof en haar vertrouwen. 
Vier jaar later overkwam Henk Grent 
hetzelfde, het overlijden van Marie in 
zijn leven, binnen zijn gezin. Jo kwam 
al gauw met een helpende hand: een 
pannetje eten, pannetje soep of andere 
hulp. Altijd hartelijk, gastvrij. Iedereen 
welkom. Dat was haar zorgzame aard. 
Ze groeiden naar elkaar toe, van hulp 
naar toeverlaat, naar levenspartner. 
Het zijn mooie jaren geworden, elkaar 
een steun, een hulp en een passende 
invulling voor de dagen. Gastvrij voor 
de beide gezinnen. Het overlijden van 
Henk was een schok, enkele weken 
geleden, de verwerking daarvan zwaar. 
En kort daarna, het was een triest en 
verdrietig gebeuren dat moeder Jo zelf 
aan het eind van haar krachten was 
gekomen, met geen kans op herstel. 
Het ging allemaal zo snel. In de och-
tend van woensdag 21 januari kwam 
er een definitieve stilte over haar leven. 
In Avondwake en Uitvaartliturgie in de 

kerk van Onderdijk was er het afscheid, 
met dank en veel waardering voor de 
betekenis van haar leven. De begrafenis 
was in het familiegraf, op maandag 26 
januari. 

Op 22 januari 2015 is overleden Jan 
(Johannes Jozef) Neefjes. Het was 
op zijn leeftijd van 89 jaar. ‘Thuis rus-
tig ingeslapen….’, zo konden we het 
lezen op de familiecirculaire. ‘Er is 
een Wervershover doodgegaan’, ook 
die woorden stonden op de circulaire. 
Dat betekent dat hij van jongs af volop 
heeft geleefd en zich thuis heeft gevoeld 
in de hem bekende en zo vertrouwde 
omgeving en gemeenschap van Wer-
vershoof. Hij was vertrouwd hier met 
de seizoenen, met de kringloop van de 
natuur, met de werkzaamheden daarin: 
van zaaien of planten, naar groei, bloei, 
naar oogst. 
Dankbaarheid klonk er in de afscheids-
viering in de kerk, denkend aan de 
kracht van zijn overtuiging, aan de wijs-
heid van zijn oordeel, aan de mildheid 
van zijn hart. Denkend aan de liefde 
voor zijn gezin, kinderen en kleinkin-
deren, samen met zijn vrouw, moeder 
en oma voor hen. Het was hun heel 
wat waard om de kinderen alle kans te 
geven, dat zij zich konden ontwikkelen 

door school, studie, vorming, op weg 
naar hun verdere leven.
Vader Jan Neefjes, hij heeft zijn best 
gedaan de wereld een beetje mooier te 
maken, in eigen omgeving en ook met 
zijn gedachten en gerichtheid op de 
verdere wereld. Dat doende vanuit zijn 
vak: door duizenden bloemen te laten 
bloeien. Zijn vak als bloembollenteler 
verstond hij goed in de voortgang van 
zijn eigen leven, vele jaren. De wereld 
een beetje mooier maken, dat doende 
vanuit zijn instelling en inzet: door zijn 
doen en laten, positief ingevuld. 
Hij heeft een hoge ouderdom mogen 
bereiken. De laatste tijd was er het 
inleveren van levenskracht. Zijn wan-
delingen in eigen omgeving heeft hij 
lang volgehouden, tot het niet meer 
ging. Met dankbare woorden en her-
inneringen was er het afscheid in de 
kerk. Daarna de crematie op maandag 
26 januari. Hij moge rusten in vrede.

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:
 
William en Karin Gitzels-Grent.

40 jaar: 
Sjaak en Marijke Pronk-Dobber.

40 jaar: 
Dick en Emmy Zwan-Slaman.

60 jaar: 
Piet en Nel Sneek-Kok.

Hartelijke gelukwensen 
aan de bruidsparen, 
heel veel goeds. 
Een dankbaar moment, 
op weg naar de verdere jaren. 

Milan Alexander,
zoon van Michel en 
Aneta Pronk-Zydek 
(Floralaan 99).

Kim en Twan,
dochter en zoon van 
Pedro Nieuweboer en 
Lenny Oudejans 
(Glooiing 15).

Met hartelijke gelukwensen 
aan kinderen en ouders, 
gezondheid en blije kinderjaren.

GEDOOPT
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Xors is de enige bij de club 
met een donkere huidskleur, 
maar hij voetbalt als de beste. 
Xors is apart, anders en toch 
heel gewoon. Hij spreekt goed 
Nederlands en je kunt met hem 
lachen. Xors hoort er helemaal 
bij volgens de spelers van het 
elftal en is de beste spits. Tijdens 
een spreekbeurt vertelde hij: 
“Ik ben Xors, de zoon van een 
vluchteling. In mijn land was 
oorlog en niemand was veilig. 
Wij moesten vluchten. Toen we 
een paar spulletjes ingepakt 
hadden, kwamen ze en schoten 
er op los. Mijn vader viel dood 
neer, mamma schreeuwde tegen 
mij en mijn broertjes en zusjes:
 “Rennen, verstop je!” Wij 
renden alle kanten op. Ik 
zigzagde door de bosjes en 
verborg me in een kuil met 
takjes over me heen. De vijand 
vond me niet. Zwarte wolken 
rook trokken over me heen. Ik 
was bang. Waar waren mamma, 
mijn broertjes en zusjes? Na drie 
dagen of zo liep ik voorzichtig 
het bos uit. Ik zag dat ons dorp 
weg was. Alles was afgebrand. 
Er was niemand meer. Ik moest 
vreselijk huilen en ging op een 
steen zitten met mijn hoofd op 
mijn knieën. Ineens voelde ik 
iets nats en warms langs mijn 
gezicht strijken. Het was Mikki, 
onze hond. Hij likte me om me 
te troosten, zoals hij altijd deed 
wanneer ik huilde van verdriet. 
Hij kwispelde met zijn staart en 
hield niet op met likken, zo blij 

was hij. Ik was ook blij en leefde 
op. Samen gingen we op zoek 
naar mamma en de rest. Hoe het 
toen verder ging, weet ik niet 
meer precies, want ik was net 6 
jaar. Ik werd opgevangen in een 
vluchtelingenkamp. Er is gezocht 
naar mijn moeder, mijn broertjes 
en mijn zusjes, maar die waren 
onvindbaar. Na enkele maanden 

werd ik naar een ander kamp 
gebracht. Een jaar later ben ik 
geadopteerd en kreeg ik nieuwe 
ouders, hier in Nederland. Ze 
zorgen goed voor mij, maar 
ik mis mamma, pappa, mijn 
broertjes en mijn zusjes.” 

Bron: wonderwel jaargang 21.

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 11 maart 2015.

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen 
Thuis bij een ander


