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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

Maria Magdalena bij het 
lege graf

Maria echter stond buiten bij 
het graf te huilen. En terwijl 
ze zo huilde, wierp ze een blik 
in het graf en zag daar twee in 
het wit geklede engelen zitten, 
de een aan het hoofdeinde, 
de ander aan het voeteneinde 
van de plaats waar Jezus had 
gelegen. 
Ze spraken haar aan: 
‘Waarom huilt u zo?’ 
Ze antwoordde: ‘Ze hebben 
mijn Heer weggehaald en ik 
weet niet waar ze Hem hebben 
neergelegd!’ 
Na deze klacht keerde ze zich 
om en zag Jezus staan, maar 
ze wist niet dat het Jezus was. 
Jezus vroeg: ‘Waarom huilt u 
zo? Zoekt u iemand?’ 
In de mening dat het de 
tuinman was zei ze: ‘Heer, 
als u het bent die Hem hebt 
weggenomen, zeg me dan waar 
u Hem hebt neergelegd; 
dan kan ik Hem laten halen.’ 
Jezus zei: ‘Maria!’ 
Ze keerde zich nu naar Hem 
toe en zei: ‘Rabboeni!’ 
(Dat is het Hebreeuws voor: 
meester.) 
‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. 
‘Ik moet nog opstijgen naar 
de Vader. Ga liever naar mijn 
broeders en zeg hun: “Ik stijg 
op naar mijn Vader die ook 
jullie Vader is, naar mijn God 
die ook jullie God is.” ’ 
Daarop ging Maria van 
Magdala aan de leerlingen 
verkondigen: ‘Ik heb de Heer* 
gezien’, en ze vertelde hun wat 
Hij tegen haar gezegd had. 

Johannes 20, 11-18

Afb eelding: 
Titiaan 1487/90 – 1576
Noli me tangere
olieverf op doek 
(110 × 92 cm) — 1511-12
Museum National Gallery, 
Londen 
De opgestane Heer verschijnt 
aan Maria Magdalena

Van de redactie
Schapen met lammetjes zijn op verschillende stuk-
ken grasland te zien, het blijft  een prachtig gezicht. 
De bloemen schieten de grond uit. Het is duidelijk, 
het voorjaar kondigt zich aan en de tijd op weg naar 
Pasen. 
De werkgroepen van de eerste communicantjes en 
vormelingen (Heilig Vormsel was 21 maart) zijn/
waren volop met de voorbereidingen bezig. Zondag 
12 april ontvangen de kinderen voor het eerst de 
Heilige Communie.
De Nu en Straks wordt bij u bezorgd door een grote 
groep mensen, de wijkcontactpersonen. Eenmaal 
per jaar wordt een wijkcontactavond georganiseerd. 
Een verslag hiervan kunt u in deze uitgave lezen. 
Wij zijn in gesprek geweest met Nico van der Gulik. 
Hij is acht jaar penningmeester van de parochie 
geweest en heeft  nu de taak van penningmeester van 
het regiobestuur op zich genomen.

Wij gaan op weg naar Pasen voorafgegaan door 
Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag. 

Veel leesplezier!
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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.
Zegening en uitdelen van palmtak-
jes. Intocht van Jezus in Jerusalem. 
 Palmzondag: begin van de Goede 
Week.

2 april: Witte Donderdag

19.30 uur: Laatste Avondmaal. 
Witte Donderdagviering met 
Gemengd koor. Gezongen wordt de 
Maria-Mis van P. Smeels. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afl oop: stille aanbidding tot 
22.00 uur.

3 april: Goede Vrijdag

15.00 uur: 
De kerk is open tot 15.45 uur. Per-
soonlijke bezinning op dit uur van 
de dag rond het kruis. Men kan de 
kruisweg bidden langs de 
14 kruiswegstaties. 
Een boekje wordt aangereikt met 
teksten. Er branden kaarsen, er is 
toepasselijke muziek.

19.30 uur: 
Herdenking van Christus’ lijden en 
kruisdood. 
Viering met Herenkoor. 
De viering wordt geleid door de 
Groep Wervershoof.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en 
Onthoudingsdag.

4 april: Paaszaterdag

19.00 uur: Paaswake. 
Feestelijke Paaswakeviering. 
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht, 
wijwater, doopwater, de Paaskaars. 
 Hernieuwing van ons geloof. 
Viering met Dameskoor. 
Dirigent: Nel Schouten-Bot. 
Organist: Jan van der Leek. 
Voorganger: Pastor C. v. d. Spek 
(uit Hoogkarspel).
N.B. Let u op de aanvangstijd!

5 april: Eerste Paasdag

10.30 uur: 
Feestelijke Paas-Eucharistieviering 
met Gemengd koor. 
Gezongen wordt de Missa Brevis van 
Mozart. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Organist: Pieter Rynja. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest. 
Na de viering: Halleluja van Händel. 
N.B. Na afl oop van de Paaswake en 
van de viering op Paaszondag is er 
een deurcollecte voor de Vastenactie 
2015, voor een project op Sri Lanka. 
Van harte aanbevolen. Heel veel 
dank.

6 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering 
met Paasliederen, 
met AOW-Jongerenkoor. 
Ook in deze viering mag het licht 
van Pasen volop schijnen. 
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.

In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur.

Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid, 
na afspraak.
In de week zijn de vieringen in ‘De Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur, 
de eerste vrijdag van de maand, 
’s morgens om 09.30 uur. 
Daarna is er gelegenheid voor een kop koffi  e. 

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

De Goede Week en Pasen 
Wilt u letten op de verschillende aanvangstijden!
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Vieringen 
in Huize 
St. Jozef
Vrijdag 27 maart 
om 18.30 uur: 
Palmzondagviering 
met liederen. Begin van de 
Goede Week. Zegening en 
uitdelen van palmtakjes. 
Voorganger is 
Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 3 april om 15.00 
uur: Goede Vrijdag-viering
Herdenking van Christus’ 
lijden en kruisdood. 
Lijdensverhaal volgens 
de evangelist Marcus, 
afgewisseld met liederen. 
Ondersteuning door Dames 
van het koor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 5 april ’s morgens 
om 9.15 uur: 
Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met 
Paasliederen. De nieuwe 
Paaskaars wordt aangestoken, 
het Paasevangelie wordt 
gelezen. Feest van Jezus’ 
verrijzenis. 
Getuigenis van ons 
Paasgeloof.
Voorganger is 
Pastor J. Suidgeest.

11-12 april:

Vrijdag 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met Herenkoor. 
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met liederen. 
Groep Zwaagdijk.
Zondag 10.00 uur: 
Eerste Communieviering met 
Kinder/Jeugdkoor “Weereenlied”. 
Pastor J. Suidgeest. 

18/19 april:

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. 

25/26 april:

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

2/3 mei:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met Heren 
v/h koor. 
Pastor C. Koning.
Zondag 10.00 uur: 

Eucharistieviering met 
Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

9/10 mei:

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

14 mei: Hemelvaartsdag

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

16/17 mei:

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

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

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

LAAT ’T WETEN! 

Bezorgadres: brievenbus pastorie

De tijd na Pasen, 
op weg naar Pinksteren
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Levenscyclus
De zon wint aan kracht
en verwarmt de aarde,
er ontstaat een bloemenpracht
voor ons van grote waarde.

Na iedere donkere periode,
breekt een nieuwe lente aan.
Bollen, planten, zijn de bode,
zo kunnen wij blij verder gaan.

De dagen lengen,
verdrijft duisternis,
na lijden en sterven van Jezus,
volgt de hoopvolle verrijzenis.

De paaskaars wordt ontstoken,
hierdoor vinden wij het licht,
en we mogen wensen,
dat het op ons blijft gericht.

Zo staat de levenscyclus,
symbool net als de natuur
Christus laat het ons zien,
leven is van eeuwige duur

Arda Koomen-Kuip

Wie met kinderen over Pasen praat, die 
zal zeker iets horen over paaseieren. Voor 
kinderen zijn paaseieren zichtbaarder en 
dichterbij dan het verhaal van Jezus die 
uit de dood is opgestaan.
Een voorbeeld van een klassengesprek: 
Het werd even stil toen de juf vroeg: wat 
hebben paaseieren volgens jullie te maken 
met het verhaal van Jezus die weer leeft ?
Sommigen gaven als antwoord dat de 
eieren bij Pasen horen vanwege de lente. 
Anderen meenden voor de gezelligheid. 
Tenslotte zei een meisje: bij een ei is er 
eerst niets, en dan opeens is er een levend 
kuikentje. Dat was ook zo met Jezus. Hij 
lag eerst in het graf, en dan is Hij weer 
levend.
Vol verbazing over dit antwoord riep toen 
een ander uit: maar dan is God eigenlijk 
een grote broedende kip!

We vieren niet voor niets Pasen in het 
voorjaar. De Paasboodschap sluit aan 
bij het blije gevoel om de lente, om het 
nieuwe leven dat na de koude en donkere 
wintertijd in deze tijd van het jaar gaat 
ontluiken. Maar de boodschap van Pasen 
gaat wel verder dan de vreugde om de 
natuur die zich van de winter herstelt.

Pasen vertelt ook over slaven die uit het 
doodshuis van Egypte worden bevrijd. 
Pasen vertelt van de Nieuwe Mens die 
tegen alles in onstuitbaar, onuitroeibaar 
tot leven is gekomen.
Veel meer dan de vraag: hoe is dit alle-
maal precies in zijn werk gegaan, is hier de 
vraag: hoe kan die boodschap van leven 
ons nú bereiken? Hoe kan die doorbraak 
uit dood en duisternis ook óns gebeuren?

In het allereerste begin van de Schrift  
vraagt God aan de mens al: Adam, waar 
ben je? En ergens klinkt het antwoord: 
ik heb me verborgen. Het is een oeroud 
verhaal, maar tot op de dag van vandaag 
zeggen we het de oude mens na: ik houd 
me verborgen, ik laat me niet zien.

Als bloemen die vrezen niet mooi genoeg 
te zijn, zo blijven mensen gevangen in 
de knop, in een half leven. Vaak is die 
angst gevoed vanuit de voorstelling van 
een onderdrukkende en strenge God, 
alsof deze God wilde verhinderen dat tot 
bloei komt, wat er in mensen leeft  aan 
 verlangen.

Van Jezus weten we dat God heel anders 
is. Als we kijken hoe Hij in zijn leven met 
mensen is omgegaan, dan zien we dat Hij 
er steeds weer op uit is om te ontsluiten 
wat er diep in mensen aan leven verbor-
gen is. Mensen helpen is erop gericht om 
aan hen veel ruimte te geven. In het evan-
gelie zijn er veel voorbeelden te vinden: 
kom maar…, volg Mij…, sta op…, loop…, 
laat je zien. Het zijn allemaal uitnodigin-
gen van Jezus om niet bang te zijn en je 
niet langer schuil te houden.
Jezus toont ons God als degene, die niets 
liever ziet dan dat onze mogelijkheden 
vrij komen, en wel als een warme liefde, 
die ons uitbroedt tot zijn mensen. 
Hoe onverwoestbaar dat verlangen van 
God is, dat horen we met Pasen. Zelfs 
voor de dood houdt Hij geen halt. Zelfs 
uit het graf broedt Hij nieuw leven uit.

Het Boek van de Handelingen laat zien, 
dat dit Paasbericht, deze boodschap van 
leven, de mensen werkelijk kan verande-
ren. Bij Jezus’ gevangenname zijn de apos-
telen allemaal gevlucht. Dan komt er een 
moment dat de angst van hen wegvalt. Zij 
houden zich niet langer verborgen, inte-
gendeel, ze laten horen en zien wat ze in 
Jezus aan leven hebben gevonden en heb-
ben ervaren. Het zijn ándere mensen die 
we na Pasen tegenkomen: vrije mensen 
die tot nieuw leven zijn gewekt en nieuw 
leven doorgeven.

U allen van harte toegewenst: een Zalig 
Pasen, mooie Paasdagen, lente, licht…, 
met wat we zelf kunnen ‘uitbroeden’ aan 
nieuw leven, een nieuw begin…, vanuit 
Paasgeloof.

Pastor J. Suidgeest 

Pasen
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Uit de vergadering van februari 
2015

Catechese en 
Liturgie

Op 21 december 2014 heeft  de groep 
‘Four Winds’ samen met het AOW-
Jongerenkoor een mooi kerstconcert 
in de kerk gegeven, met een aantal 
kerstliederen. Er was veel belangstel-
ling voor, een verzorgd geheel. We 
kijken terug naar de Kerstvieringen 
en de vieringen rond de Jaarwisse-
ling. Het is met dankbaarheid voor 
alle inzet die is gegeven. De kerststal 
was extra versiering in die dagen. 
Met het feest van Driekoningen heb-
ben we die bijzondere tijd afgesloten. 
Het is ook de tijd geweest van de jaar-
vergadering van enkele koren, resp. 
AOW-Jongerenkoor en Dameskoor. 
Bespreking van agendapunten, terug-
blik naar het afgelopen jaar, eventu-
ele wensen. De plaatselijke Raad van 
Kerken had een samenkomst in het 
kader van de Gebedsweek voor de 
Eenheid van Christenen, met viering 
en contactavond.
In deze periode bereiden Vormelin-
gen en Eerste Communicanten zich 
voor op de bijzondere vieringen van 
Vormsel en Eerste Communie. Van-
wege te weinig belangstelling is het 
besluit genomen om met de Kinder-
nevendienst te stoppen, jammer maar 
waar. Het is met dank aan de bege-
leiding, altijd goed bezig om het alle-
maal goed voor te bereiden en op de 
zondagmorgen de leiding te verzor-
gen. Op zondag 8 februari is de Pro-
mo-beurs in de Dars. Het Dameskoor 

en de werkgroep Auxilia-Brasili-ja 
zullen present zijn voor promotie.
Op zaterdag 21 maart is de jaarlijkse 
Stille Omgang in Amsterdam. Gege-
vens hierover volgen via ‘Nu en Straks’ 
en affi  ches. Het Neva Ensemble uit St. 
Petersburg (6 personen) heeft  zich 
gemeld om aan het eind van het jaar 
weer een optreden te mogen verzor-
gen. We kijken naar een geschikt 
moment. 

Gemeenschapsopbouw 

Bewoners van de ‘Wilgenhof’ zijn op 
maandag 29 december met alle zin 
’s middags in de kerk geweest: met 
bezoek aan de kerststal en het zin-
gen van kerstliederen. Daarna was er 
opvang in ‘de Inzet’ met koffi  e, kerst-
krans en een genoeglijk samenzijn. 
Het werd erg gewaardeerd, dat alles 
in kerstsfeer.
Op 10 februari is er een avond in ‘de 
Inzet’ voor de Wijkcontactpersonen. 
Op de agenda staan enkele practische 
zaken. Hoofdmoment is het onder-
werp ‘Mantelzorg’. Daartoe is een 
spreker uitgenodigd, met een verhaal 
uit eigen ervaring. Een zinvolle en 
nuttige keuze.
Het Ziekentriduüm zal dit jaar plaats-
vinden op 10 en 11 april a.s in de kerk 
van Wognum.
Het aantal dagen zal worden terug-
gebracht van 3 naar 2 dagen. Dit na 
peiling en overleg.
Het ligt in de bedoeling om vlak voor 
het kerstfeest weer een kerststallen-
tentoonstelling in de kerk te orga-
niseren. Dit in navolging van 5 jaar 
geleden, met altijd nog goede herin-
nering.

Kerk en Samenleving

De opbrengst van de Adventsactie 
was 651 euro, met dank daarvoor. 
De Vastenactie is bestemd voor een 
project op Sri Lanka. Het is een groot 
eiland, gelegen aan de zuidpunt van 
India. Sri Lanka is bekend om haar 
theeplantages. Er is nog veel armoe. 
In het vorig nummer van ‘Nu en 
Straks’ (Veertigdagentijd) wordt over 
de keuze hiervoor geschreven. 
Er is ook dit jaar de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een ‘sobere maal-
tijd’ in ‘de Inzet’ als onderdeel of 
invulling van de Vastentijd. Sri Lan-
ka zal daarbij zeker ter sprake komen. 
Ook de Wereldwinkel zal aanwezig 
zijn als een passend onderdeel in de 
Vastentijd. De soberheid van de maal-
tijd mag ons bezinning geven. Nadere 
mededelingen volgen via de Binding. 

Financiën en 
Onderhoud

We blikken terug op Actie Kerkba-
lans 2015. De Actie is goed voorbe-
reid door klein comité, en goed uit-
gevoerd in de korte tijd van enkele 
dagen. Daarbij waren, zoals dat elk 
jaar zo is, de 67 lopers van waarde. 
Hun klus is: wegbrengen en ophalen. 
Het is zonder problemen gegaan, met 
alle dank daarvoor. De uiteindelijke 
opbrengst is geworden op dit moment: 
het bedrag van bijna 54.000,- euro. 
De penningmeester verwacht dat het 
in de loop van het jaar zal uitkomen 
op zo’n 56.000,- euro. Dat is een fraai 
resultaat.

Nieuws van de parochieraad
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Door twee mensen is in de loop van 
enkele maanden een legaat aan de 
kerk geschonken. Dankbaar aan-
vaard.
De kerk heeft  te maken gehad met een 
stroomstoring. Fa. Beerepoot heeft  
het een en ander bekeken, nog niet 
helemaal tevreden.
De Gemeenschapsveilig heeft  voor de 
kerk een bedrag toegezegd en inmid-
dels overgemaakt. Met dank aan-
vaard.
In de kerk zijn nog enkele kleine klus-
sen aangepakt en verholpen. Dank 
daarvoor.

Regio-nieuws

In een stroomversnelling van ruim 
een maand is het nieuws binnengeko-
men van een nieuwe pastor binnen de 
regio, bestemd voor ½ tijd. Het wordt 
een aanstelling vooral voor de paro-
chies Andijk en Onderdijk. Ingangs-
datum van benoeming: 1 maart 2015.
Op maandag 23 februari 2015 zal in 
‘de Inzet’ een presentatie en installa-
tie plaatsvinden.
Het gaat om pastoraal werker André 
Dekker. Hij is afk omstig uit Heer-
hugowaard als woonadres. Op maan-
dag 23 februari zijn in ‘de Inzet’ 
daartoe genodigd: de leden van de vijf 
Parochieraden van de vijf parochies 

in de regio (Andijk, Onderdijk, Wer-
vershoof, Medemblik en Zwaagdijk-
Oost). Verder de pastores die werk-
zaam zijn binnen deze regio, tevens 
de afgevaardigden van het overkoepe-
lende Regio-bestuur. Deken A. Molt-
zer zal aanwezig zijn, mede namens 
het dekenaat en het bisdom, voor de 
offi  ciële installatie.
Na de pauze, in het tweede gedeelte 
van de avond, zullen alle leden van 
de plaatselijke Parochieraden offi  cieel 
hun ‘benoemingsbrief ’ krijgen. Het 
geeft  een offi  cieel tintje.
Daarna nadere kennismaking en nog 
even een ongedwongen samenzijn. 

Dat was het voor deze keer. 

Pastoraal werker André Dekker is, 
tijdens een gezamenlijke avond met 
de parochieraden en het regiobe-
stuur, op 23 februari 2015 in Wer-
vershoof geïnstalleerd als pastor in 
de regio Wervershoof.

Onverwacht kwam van het bisdom 
het voorstel om pastor André Dekker 
voor halft ime in onze regio te benoe-
men. Hij is nu werkzaam in Nibbix-
woud, Wognum en Zwaagdijk-West. 
In korte tijd is besloten dat pastor 
Dekker hier per 1 maart van harte 
welkom is. 

Pastor Suidgeest is voorzitter van de 
regio Wervershoof, hij verwelkomt 

maandagavond 23 februari: pastor 
Dekker, de regiopastores Jan van Dril 
en Kees Koning, het voltallige regio-
bestuur en de vijf parochie raden. 
Deken Moltzer was helaas geveld 
door griep. 
Deze avond in De Inzet heeft  als doel: 
de installatie van pastor Dekker, de 
benoeming van de parochieraadsle-
den en onderlinge kennismaking met 
het regiobestuur en de parochiera-
den. 
Pastor Suidgeest uit zijn teleurstelling 
naar het bisdom toe vanwege de niet 
ingevulde vacature na het vertrek van 
pastor Maria Voss. Er is veel dank 
voor alle vrijwilligers, vooral uit de 
parochies Andijk en Onderdijk, die al 
die jaren zorgen dat het parochiege-
beuren gewoon doorgaat. 
Pastor Dekker zal de eerst aanspreek-
bare pastor worden voor Andijk en 
Onderdijk. 
We zingen gezamenlijk een lied. De 
installatiebrief van het bisdom voor 
pastor Dekker, wordt voorgelezen 
door pastoor van Dril. Pastor Dekker 
geeft  aan dat hij de benoeming aan-
vaardt. Vanuit de verschillenden taak-
velden wordt een kort woord gedaan 
en een bijpassend geschenk overhan-
digd. Symbolisch is het lichtje waar-
omheen vijf personen zijn verbonden 
met elkaar. Helaas moeten sommige 
geschenken worden teruggegeven, 
zoals het grote Evangeliarium uit de 
kerk van Wervershoof. 

Pastor Dekker geeft  aan zelf nog geen 
Evangeliarium te hebben.
Als dank geeft  pastor Dekker voor 
deze regio een bijzonder cadeau: een 
steen uit zijn eigen huis! Ook vertelt 
hij in het kort zijn achtergrond. Gebo-
ren in Heerhugowaard in 1957, eerst 
werkzaam geweest in het bankwezen, 
studie theologie, coördinator van de 
parochies Obdam en Hoogwoud en 
later naar de regio Nibbixwoud, Wog-
num en Zwaagdijk-West als pastor.
Pastor Kees Koning leest de voorbe-
den voor pastor Dekker en samen 
wordt het lied gezongen: ‘Wij hebben 
voor u gebeden’. 

Na de pauze volgt de benoeming van 
alle parochieraadsleden door het 
regiobestuur. Ton de Hoogt en Baukje 
Kuin hebben een mooie brief met het 
nieuwe logo van de regio gemaakt. 
Per parochie komen de leden naar 
voren en wordt de benoemingsbrief 
aangereikt. 

Na dit offi  ciële gedeelte van de avond 
is er tijd voor een drankje en een 
hapje. Per taakveld wordt in groepjes 
gezellig nagezeten en kan men ken-
nismaken en in gesprek komen met 
de vertegenwoordigers van de andere 
parochies. Rond elf uur is de avond 
afgelopen. 

Zo’n gezamenlijke avond is zeker voor 
herhaling vatbaar!

Installatie nieuwe pastor
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Liefh ebbers die een stevige tocht wil-
len wandelen en tegelijk geld kun-
nen ophalen voor de projecten in de 
derde wereld, staan zaterdag 16 MEI 
2015 aan de start voor de 40MM.

Het is voor de 42e keer dat deze speci-
ale sponsorloop wordt gehouden.
De inschrijving voor deelname start 
vanaf nu.
Het doel is om iedereen in beweging 
te krijgen om zo een stap meer te doen 
voor anderen in de wereld die het wat 
minder hebben. 
Een stapje meer hier, maakt volgens 
de organisatie een grote stap voor-
waarts in minder ontwikkelde landen 
mogelijk. 
Naast de kinderroute van 4 km kun-

nen afstanden worden gelopen van 9, 
22 en 40 km. Bij iedere stempelpost 
kan worden gestopt.
Tijdens de wandeltocht langst de 
mooiste plekjes van de Drieban is er 
onderweg voor de wandelaars koffi  e, 
thee, fruit, pannenkoeken en op som-
mige plekken muziek.

Inschrijven kan via www.40mm.nl
Of bij 
Anneke Breg Talud 28 
 Wervershoof
J. Neefj es Dorpstraat 202
A. Stavenuiter Dijkweg 412 Andijk
M .Steltenpool Onderdijk 77

Voor meer informatie of een folder: 
A. Breg Talud 28 tel: 582598

Wandelaars in startblokken voor de 40MM

Zaterdag 21 maart jl. heeft  het Vorm-
sel plaatsgevonden. 28  kinderen zijn 
gevormd door de heer Moltzer. Op 
moment van schrijven moet dit ech-
ter nog gebeuren. Wel  kunnen we u 
vertellen dat het project ‘Growing Up’ 
is afgerond en de versieringen voor de 
kerk zijn gemaakt. Er zijn enthousias-
te verhalen over de gastouderavonden 
en over de laatste middag c.q. avond. 

De ouders hebben samen met de kin-
deren veel gepraat, gelachen en ont-
dekt. Vast onderdeel van het project 
is op de thee bij pastoor Suidgeest in 
combinatie met een bezichtiging van 
de pastorie. Het prachtige uitzicht 
alhier is voor de kinderen altijd zeer 
bijzonder. 
De traditionele ganzenbordavond 
met de kinderen en hun ouders moet 

nog plaatsvinden. Kortom nog heel 
wat drukte voor zaterdag 21 maart. 
We hopen u in de volgende editie van 
de Nu & Straks meer te vertellen over 
deze bijzondere viering!
Fijne paasdagen voor iedereen,

Hartelijke groet,

Werkgroep Vormen

Nieuws van de werkgroep Vormen
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Veel inwoners van Wervershoof zijn 
wel bekend met JeePee, maar voor 
 diegene die hier pas zijn komen 
wonen of voor diegene die het totaal 
is ontgaan, nog even een korte intro-
ductie.

JeePee (jongerenpastoraat) is een orga-
nisatie die in 1985 is opgericht. 
Deze organisatie is bedoeld voor 
 jongeren ná de basis school tot onge-
veer 15/16 jaar. Daarna kan je nog naar 
de JeePee plusgroep.

Naast sportclubs en verenigingen heeft  
onze doelgroep in de regio West-Fries-
land, nauwelijks mogelijkheden om uit 
te gaan, waarin de identiteit zich kan 
ontwikkelen.
Ze zijn te jong om écht uit te gaan, maar 
voelen zich te oud om te spelen hoe ze 
dit op de basisschool deden.
Het is een leeft ijd waarin gezocht wordt 
naar andere wegen om de identiteit te 
ontwikkelen.

Met de JeePee groepen wordt beoogd, 
met behoud van normen en waarden, 
de identiteit via leeft ijdsgenoten te bor-

gen in een ontspannen maar geregu-
leerde omgeving.

JeePee wordt per jaargroep begeleid 
door meerdere volwassenen die in 
groepsverband bijeen komen. De bij-
eenkomsten zijn 6 à 8x per seizoen.

De inhoud van zo’n avond varieert van 
educatief, sociaal, maatschappelijk en 
spelvorm tot entertainment.

Wij als JeePee groep 2012 hebben al 
vele leuke én leerzame activiteiten 
ondernomen. Om wat voorbeelden te 
noemen: schuitentocht gecombineerd 
met spellen en kampvuur, Halloween 
avond met oudhollandse spellen, les 
in zelfverdediging en een rondleiding 
door de Dars, bezoek aan de reddings-
brigade te Andijk waar het hoogtepunt 
toch wel was dat we mee mochten het 
water op, BBQ, aft erkermisparty in de 
Schoof, lezing Max Degen, fi lmavond, 
bowlingavond.

Al deze activiteiten werden goed 
bezocht. De jeugd kon in die paar 
uurtjes zichzelf zijn, lekker gek doen, 

dansen, eten en drinken, strijden met 
elkaar tijdens spellen, maar als het erop 
aankwam ook aandachtig luisteren 
naar een spreker en vragen stellen. 

Heb je ook iets van hé, dat is leuk, dat 
wil ik ook wel, alléén of met vrienden, 
kom bij JeePee en meldt je aan! (web-
sitejeepee@gmail.com)

Samen maken we er iets leuks van!!

Hanny, Hans, Marjon, Marcel en 
Monike, Marian en Henry, Julia en 
Rob.

Vanaf begin februari zijn wij als 
werkgroep met de kinderen bezig 
met de voorbereiding op weg naar 
hun eerste Heilige Communie. Op 
zaterdag 28 maart gaan de kinderen 
aan tafel met pastor Suidgeest.

Op vrijdagmiddag 6 maart kwam de 
Stichting June vertellen over de kin-
deren in Gambia. Zij vertelden heel 
enthousiast over de projecten die de 
Stichting June en natuurlijk alle men-
sen die de stichting fi nancieel steu-
nen de laatste 16 jaar hebben gereali-
seerd. Er zijn inmiddels drie scholen 
gebouwd, een brug is aangelegd over 

een lengte van 40 meter. Ook zijn er 
waterpompen aangelegd op verschil-
lende plaatsen in Gambia. Het was 
een hele interessante middag en de 
kinderen luisterden heel aandachtig. 
Na afl oop waren er heel veel vragen 
en het verhaal van Stichting June 
heeft  een diepe indruk achtergelaten 
op de kinderen.

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

De kinderen zijn inmiddels ook met 

hun klas naar de molen van Wervers-
hoof geweest.
 
En dan nog een paar weken, wanneer 
we het hele project af hebben is het 
tijd voor hun Eerste Heilige Com-
munie op zondagochtend 12 april. 
De viering begint om 10.00 uur. Het 
kinderkoor Weerenlied zingt en we 
hopen dat er heel veel mensen komen 
kijken en luisteren naar dit feestelijke 
gebeuren. 

Wij wensen alle communicantjes en 
hun ouders nog heel veel plezier met 
de voorbereidingen en voor 12 april 
een hele mooie dag.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communieviering

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

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

JeePee 2012
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Het is ‘de parel van de Indische Oceaan’. En de meeste 
toeristen die Sri Lanka bezoeken, zullen dat beamen: 
hagelwitte palmstranden, uitgestrekte oerwouden, wil-
de olifanten, schitterende tempels en eeuwenoude hei-
lige koningssteden vormen de hoogtepunten van menig 
rondreis over het eiland. Het voormalige Ceylon is ook 
beroemd vanwege de prachtige theeplantages, waar foto-
genieke thee-pluksters vrolijk lachend voor je poseren in 
de stralende zon. Lotusbloemen op je hotelbed en een 
vriendelijk brandend kokosolielampje op je nachtkastje: 
hier lijkt alles inderdaad schoonheid, vrede en harmo-
nie.

Schrijnende werkelijkheid

Achter die glanzende toeristenfolders gaat echter een 
schrijnende werkelijkheid schuil. Pas in 2009 is de bloe-
dige, jarenlange burgeroorlog geëindigd, nadat het rege-
ringsleger de resterende Tamiltijgers in een hoek had 
gedreven en gedood. De oorlog tussen de twee belangrijk-
ste bevolkingsgroepen op het eiland – de Boeddhistische 
Singalezen en de Hindoeïstische Tamils - heeft  diepe won-
den geslagen die nog lang niet zijn genezen en die het land 
nog altijd splijten langs etnische en religieuze grenzen.
Daarnaast verhullen de mooie beelden ook dat veel men-
sen in Sri Lanka moeten leven van een paar euro per dag. 

Wie buiten de gebaande toeristenwegen kijkt, ziet dan ook 
de armoede: sloppenwijken, mensen die op straat leven, 
piepkleine lemen hutten, gebrek aan schoon water, gebrek 
aan deugdelijk sanitair, levensgevaarlijke elektrische voor-
zieningen… Zeker op de theeplantages zijn de omstandig-
heden vaak schrijnend. De mensen hier leven zeer geïso-
leerd in de beruchte ‘linerooms’ - meestal weinig meer 
dan aan elkaar gebouwde kamers - ze hebben nauwelijks 
toegang tot de wereld buiten de plantage, schoon water en 
goed sanitair ontbreken en ondanks hun lange werkdagen 
en het zware werk, verdienen ze onvoldoende om hun kin-
deren goed te eten te geven en naar school te sturen.
Tot overmaat van ramp kiezen veel vrouwen ervoor om 
naar het rijke Midden-Oosten te gaan. Daar is veel vraag 
naar huishoudelijke hulp. De vrouwen laten hun jonge 
kinderen achter in de hoop voldoende geld te kunnen ver-
dienen om hun gezin te onderhouden en om een goed huis 
te kunnen bouwen. De realiteit is echter anders en voor 
de meeste vrouwen en hun gezinnen zijn de problemen na 
terugkomst alleen maar groter geworden.

Campagneproject 2015: SETIK

Het campagneproject van Vastenaktie 2015 richt zich op 
het jongerenwerk van SETIK in Sri Lanka. SETIK is de 
caritasorganisatie van het bisdom Kandy. SETIK staat 
voor: Socio Economic Training Institute of Kandy. Het 
bisdom Kandy ligt in het midden van het eiland: het 
beroemde theeplantagegebied. De theeplantages zijn in de 
19e eeuw door de Engelsen aangelegd. Zij haalden Tamils 
uit India om op de plantages te werken, in feite als slaven. 
Deze ‘thee-Tamils’ leven nog steeds op de theeplantages 
in kleine, gesloten gemeenschappen. De dorpen zijn zeer 
geïsoleerd, de mensen verdienen nauwelijks voldoende om 
van te leven en het ontbreekt aan basisvoorzieningen als 
schoon water, sanitair, openbaar vervoer en onderwijs. 
Veel vrouwen werken voor een paar euro per dag als thee-
plukster of vertrekken naar het buitenland, veel mannen 
zijn werkeloos en hebben een alcoholprobleem. De kin-
deren worden daardoor slecht begeleid en verlaten vaak 
voortijdig hun school. Ze gaan op jonge leeft ijd werken of 
zwerven langs de straat.

Via het jongerenwerk wil SETIK de kinderen en jongeren 
van de theeplantages zelfstandig en zelfb ewust maken. 
Door middel van een groot aanbod aan trainingen en 
workshops stimuleren de stafmedewerkers van SETIK 
kinderen en jongeren hun schoolopleiding af te maken 
en een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen. 
Zo worden ze voorbereid op een volwaardig lidmaatschap 
van de maatschappij. Concreet betekent dit dat SETIK 
bij voorbeeld kinderarbeid ontmoedigt, bijeenkomsten 

en trainingen organiseert over thema’s als ‘persoonlijk 
leiderschap’ en ‘geweldloos samenleven’, maar ook com-
putercursussen en bloeddonatie-campagnes initieert. 
Daarnaast zorgt SETIK bijvoorbeeld voor extra opvang 
en begeleiding voor basisschoolleerlingen na schooltijd 
en worden kleine bibliotheekjes ingericht in de dorpjes 
op de theeplantages. De kinderen kunnen hier na school-
tijd terecht voor bijvoorbeeld extra lessen en hulp bij hun 
huiswerk. Deze opvang gebeurt door jongeren die zelf deel 
uitmaken van de programma’s van SETIK.

Mvg, Anja de Graaf

Vastenaktie 2015
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Op dinsdag 10 februari hebben we 
onze jaarlijkse wijkcontactavond 
weer gehouden. 

Pastor Suidgeest wilde even het woord 
om een en ander over de sobere maal-
tijd uit te leggen.
Ook werden wij uitgenodigd om daar 
aan deel te nemen op woensdag 18 of 
donderdag 19 maart.
Als spreker hadden we Mark Wijnen 
uitgenodigd die over de mantelzorg 
ging vertellen.
“Mantelzorger, je was het, je bent het 
of je wordt het” het is een deel van 
het leven waarmee omgegaan dient 
te worden. Was het vroeger heel van-
zelfsprekend om bejaarde ouders in 
huis te nemen en voor hen te zorgen, 
nu ligt dat anders. In een maatschap-
pij die momenteel wordt omgebogen 
van individualistisch naar “omzien 
naar elkaar” kijken we anders naar 
mantelzorg.
 
Met Mark Wijnen (projectcoördina-
tor van het Kennisplatform Mantel-
zorg West Friesland) hebben we uit-
gebreid stilgestaan bij mantelzorg in 
alle facetten. Afgezien van zijn eigen 
ervaringen kwamen er een behoor-
lijk aantal praktijkvoorbeelden uit de 
zaal. Alleen al het feit dat er zoveel 

(soms schrijnende) situaties ter spra-
ke kwamen maakte al duidelijk dat 
mantelzorg in bijna ieders leven ver-
vlochten zit.
Duidelijk werd dat in Nederland man-
telzorgers ongeveer 70% van ALLE 
zorg voor de rekening nemen en dat 
er in iedere basisschoolklas ongeveer 
drie kinderen zitten die met een zorg-
situatie thuis of in de directe omge-
ving te maken hebben. In de leeft ijd 
van 12 tot 15 jaar geeft  25% kinde-
ren aan met een dergelijke situatie te 
maken te hebben.
Serieuze cijfers die duidelijk maken 
dat aandacht schenken aan deze 
groepen van groot belang is, al was 
het alleen maar om ervoor te zorgen 
dat deze kinderen kunnen opgroeien 
tot evenwichtige volwassenen maar 
nu ook gewoon kind kunnen zijn.

 
Het Kennisplatform Mantelzorg is 
een initiatief van de zeven Westfriese 
gemeenten en inmiddels 23 deelne-
mende welzijnsorganisaties en heeft  
een website als belangrijkste middel 
om kennis over mantelzorg te delen 
(www.ikzorg.nu).

Belangrijkste doelstelling van het 
platform is om de mantelzorgon-
dersteuning onder te brengen op 
die plekken waar mantelzorgers van 
nature al komen. (huisartsen, Wmo 
medewerkers, etc.)
Gevolg daarvan is dat mantelzorgers 
eerder bewust gemaakt kunnen wor-
den van hun positie en geïnformeerd 
kunnen worden over de mogelijkhe-
den op het gebied van ondersteuning.
 
Je merkte dat het onderwerp aan-
sprak, ook omdat er heel wat contact-
personen mantelzorger zijn.
Na Mark te hebben bedankt met cho-
colade en een kleine bijdrage duurde 
het nog even voordat iedereen op huis 
aan ging. Dit doordat men toch hun 
ervaringen met elkaar wilde delen.
Dus al met al weer een geslaagde 
avond.
 
Annelies Neefj es

Wijkcontactavond 2015

Koor 
Op Eerste Paasdag zingt het gemengd 
koor weer een ‘mis’ van Mozart (1756-
1791): de Missa Brevis in Bes, en het 
Halleluja van Händel (1685-1759). 
Een nieuw lied, maar het is een heel 
oud lied qua oorsprong: 12e eeuw. 

Het verbindt ons met gelovigen uit 
een lang en ver verleden:   

‘Mundi renovatio’, staat er boven:
 
1. Nu de Heer is opgestaan 
 loopt alom het leven uit, 
 breekt de nieuwe lente aan, 
 roert zich in het groene kruid. 
 Heel de aarde die ontwaakt,
 looft  Hem die haar heeft  gemaakt 
 met een jubelend geluid. 

2. Helder wordt de hemel weer, 
 stralend open overal 
 en een zachte zon ziet neer 
 in ons liefelijke dal, 
 dat in prille schoonheid blinkt. 
 Overal in ‘t rond weerklinkt 
 vogellied en lofgeschal. 

3. Koning van de koude dood, 
 trotse vorst, al was weleer 
 uw geweld ook nog zo groot, 
 al waart gij der wereld heer, 
 nu heeft  ùit uw bar beleid, 
 heerst uw ongerechtigheid 
 over ons geslacht niet meer. 

4. Nu de dood verslagen is, 
 en voorgoed teniet gedaan, 
 wordt vervuld het lang gemis 
 breekt het volle leven aan, 
 en de mens mag, God zij prijs, 
 het verloren paradijs 

 onbekommerd binnengaan. 

5. Jezus Christus gaat vooraan 
 in zijn koningsheerschappij; 
 die de dood is doorgegaan 
 maakt ons allen waarlijk vrij. 
 Aan de Vader, Zoon en Geest 
 is de zege, het is feest. 

Van zijn liefde zingen wij.

Zalig Pasen.

Jan van der Leek
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Beauraing is een kleine stad met 
ongeveer 10.000 inwoners en ligt aan 
de rand van de Belgische Ardennen.
Het is een plaats waar Maria van 29 
november 1932 tot 3 januari 1933 drie 
en dertig maal is verschenen aan vijf 
eenvoudige kinderen. 
Drie kinderen van de fam. Voisin en 
twee kinderen van de fam. Degeimbre. 
Maria heeft  toen aan hen gevraagd 
om veel te bidden, om een kapel te 
bouwen en dat men hier ter bedevaart 
zal komen.

Maria wordt hier vereerd als de Moe-
der met het Gouden Hart.
Door zijn ligging en eenvoud is Beau-
raing uitermate geschikt om als chris-
tenen enkele dagen samen met elkaar 
tot bezinning te komen.
We leven in een wereld, waarin we 
dagelijks overspoeld en meegetrokken 
worden in een stroom van schokken-
de beelden en onthutsende berichten.
Als gelovige christenen vinden we 
maar moeilijk de tijd, rust en stilte, 
die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, 
voor contact met God en voor gebed.

Onze meerdaagse bedevaarten maken 
stilte, rust en bezinning mogelijk..
Op deze wijze proberen we samen 
met u gehoor te geven aan de oproep 
van Maria “DAT MEN TER BEDE-
VAART KOME.” 

Ook in 2015 organiseert het Neder-
lands Beauraing Comitë pro Maria 
Bisdom Haarlem – Amsterdam weer 
twee bedevaarten en een bedevaart 
met Extra Zorg naar Beauraing in 
België.

De data van de Bedevaarten in 2015 
zijn:
Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni
Vrijdag 21 augustus t/m maandag 
24 augustus
Tevens is er van dinsdag 2 t/m vrij-
dag 5 juni een Extra Zorgbedevaart, 
speciaal bestemd voor degenen, die 
moeilijk ter been zijn en/of extra hulp 
nodig hebben. 

Voor hen rijden touringcars met lift -
voorziening.
Deze Extra Zorgbedevaart staat onder 
leiding van een priester, een arts, ver-
pleegkundigen en brancardiers.

Vrijwilligers, die verpleegtaken of 
verzorgingstaken of huishoudelij-
ke taken op zich willen nemen zijn 
welkom. Informatie hierover kunt u 
inwinnen bij onderstaand adres.

Mocht u aan de oproep van Maria 

gehoor willen geven of wilt u meer 
informatie, neem dan contact op 
met:

Bedevaarten en Extra Zorgbedevaart:
R.M. de Lange-Vlaar
van Santenlaan 61
1701 BV Heerhugowaard
tel: 072 – 5710294
mobiel: 06 – 1030831

e-mail: 
RM.delange-vlaar@quicknet.nl 

 

nBc  
Ned.Beauraing Comité PRO MARIA– Bisdom Haarlem - Amsterdam 

Bedevaarten naar Beauraing in 2015

Bij deze meidoorn en het Viaduct is  Maria  verschenen van 29 november 1932 tot en 
met  3 januari  1933.
Rechts op de foto staat de Vlaamse (Nederlands sprekende) priester van het Heiligdom.
Naast hem staat de zuster, die altijd voor de bloemen zorgt in Beauraing.

schilderij gemaakt door de bekende Heerhugowaardse (overleden in 2014) kunstschil-
der Rien van Holland, nadat hij in augustus 2011 op bedevaart naar Beauraing was 
geweest.
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Stelt u zich eens voor: dag in, dag uit elk dubbeltje moeten 
omdraaien.
Elke dag weer moeten denken wat kunnen we nu weer beste-
den aan eten.
Deze mensen zijn er ook bij u in de buurt.
Mede dankzij uw fi nanciële hulp, is het PCI in staat om deze 
mensen te helpen,
Mogen we op u rekenen?

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

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

Even geld opnemen…
niet voor iedereen vanzelfsprekend!

Het duurt nog eventjes maar voor u het weet is het zover: 
zondag 10 mei is het Moederdag.
Heeft  u nog geen idee wat u uw moeder of vrouw moet 
geven?
Auxilia-Brasili-ja biedt u de oplossing! 
Voor slechts € 25,− kunt u een heerlijk moederdagont-
bijt  laten bezorgen op een door u aangegeven adres in 
 Wervershoof. 
Het ontbijt wordt op Moederdag bezorgd tussen 9.00 en 
10.00 uur.

Wat zit er in dit pakket?

- compleet ontbijt voor moeder inclusief dienblad en 
bestek

- een rode roos 
- een cadeaubon voor een behandeling in Christa’s 

 Beautyshop

Uiteraard wordt dit schitterend verpakt geleverd.
Auxilia-Brasili-ja ondersteunt projecten in de derde 
wereld. Voor meer info: www.auxilia-brasili-ja.nl  

Wilt u één of meerdere ontbijtjes reserveren? Stuur voor 
11 mei een e-mail naar: chooijevaar@quicknet.nl of bel 
naar 0228-582203 (Kees Ooijevaar).

Vermeld hierbij:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De naam en adres van moeder en eventueel een per-

soonlijke boodschap. Deze wordt vermeld op het kaartje 
dat bij het ontbijt gegeven wordt.

Bij aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Er zijn maar een beperkt aantal ontbijtjes beschikbaar. 

Reageer dus snel, want op=op!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Auxilia-Brasili-ja!

ontbijtactie 
van Auxilia-Brasili-ja!
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Had je ooit gedacht dat je zo 
betrokken zou raken bij de kerk?
Toen ik jong was niet, toen had ik 
andere interesses. Misschien heeft  het 
met de leeft ijd te maken. Ik woonde 
vroeger tegenover de kerk, ben van 
huis uit katholiek en ik las het paro-
chieblad, dus op die manier volgde ik 
al wel het een en ander. Toen ik dan 
ook gevraagd werd of ik belangstel-
ling had om penningmeester te wor-
den hoefde ik niet lang na te denken. 
Ik heb daar al vrij snel ja tegen gezegd. 
Daarvoor ben ik penningmeester 
geweest bij de voetbal. Daardoor ont-
moet je andere mensen en dat vind ik 
interessant. Ook bij de parochie kreeg 
ik natuurlijk met ander personen te 
maken en dat spreekt mij wel aan. 

Het is een sympathieke groep mensen 
en met respect naar elkaar toe leveren 
we onze bijdrage. Zo ben ik er inge-
rold acht jaar terug. Nu in het negen-
de jaar ben ik penningmeester van de 
regio van vijf parochies.

Was het een zware taak?
Er ging best wel veel tijd in zitten. Het 
zijn allemaal kleinere werkzaamhe-
den bij elkaar. Van buitenaf lijkt het 
misschien niet veel, maar als je er 
eenmaal mee bezig bent, komt er wel 
veel op je af. Op een gegeven moment 
heb ik mezelf voorgenomen om er 
niet elke dag mee aan de slag te gaan, 
maar het zou beperken tot een avond 
in de week, naast de vergaderingen. 
Maar dat lukte niet altijd.

De werkzaamheden bestonden uit 
rekeningen betalen en versturen, 
fi nanciële overzichten samenstellen, 
met de onderhoudscommissie over-
leg plegen (daar gaat veel geld in om), 
subsidieregelingen benutten, salaris-
administratie bijhouden, voeren van 
correspondentie met de gemeente , 
het bisdom en andere organisaties, 
voor de actie kerkbalans machti-
gingen verwerken, telefoontjes beant-
woorden, kortom er was altijd wel wat 
te doen.

Hoe ervaar je een 
 kerkbalansavond?
Bijzonder en leuk om er bij te zijn. Er 
is een prima draaiboek en het team is 
heel goed op elkaar ingespeeld, alles 
verloopt heel soepel.
Ook een gezellige avond met alle 
‘lopers’ die binnenkomen, na afl oop 
nog even nazitten, de opbrengst is 
iedere keer weer geweldig; kortom het 
is altijd een geslaagde avond.

In gesprek met 
Nico van der Gulik
Penningmeester is een belangrijke taak als je in een parochiebestuur zit, 
maar als je dat acht jaar hebt gedaan, mag je het stokje aan iemand anders 
overdragen. Dan kan het ook leuk zijn om je ervaringen te vertellen aan 
de redactie van het parochiebad. Daarom zijn we naar Andijk getogen om 
praatje te maken met de scheidende maar zich opnieuw beschikbaar stel-
lende penningmeester Nico van der Gulik.

De opbrengst op kerkbalans-avond is iedere keer geweldig
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Hoe ben je bij de regio als 
 penningmeester terecht 
 gekomen?
Bekend was dat er een zogenaam-
de personele unie zou komen, een 
samenwerkingsvorm tussen de vijf 
parochies in de regio: Andijk, Onder-
dijk, Zwaagdijk-Oost, Medemblik en 
Wervershoof. Deze unie was op zoek 
naar een penningmeester. Ik heb eerst 
de boot nog afgehouden, want na acht 
jaar penningmeesterschap bij de paro-
chie dacht ik: het is wel mooi geweest 
zo. Wel vermoedde ik dat het niet 
zoveel werk zou zijn als bij de paro-
chie. Voorlopig kijk ik het een paar 
jaar aan en dan zie ik wel weer wat ik 
ga doen. Het lag voor de hand dat er 
iemand gekozen zou worden uit één 
van de nog zittende penningmeesters 
van de vijf kerkdorpen. Ik werd naar 
voren geschoven en dat heb ik dus op 
me genomen. We hebben regelmatig 
vergadering met het regiobestuur en 
daarnaast met de penningmeesters 
van iedere parochie. Want de paro-
chies blijven voorlopig fi nancieel 
geheel zelfstandig. Pas als er vanuit 
de parochianen voldoende draagvlak 
is, zal het tot een werkelijke fusie gaan 
komen. Tot dat moment zal er voor de 
parochianen weinig veranderen. Het 
is de bedoeling om in ieder kerkdorp 
zo lang mogelijk een ontmoetingsplek 
voor de parochianen in stand te hou-
den. Ook in deze functie leer ik weer 
verschillende mensen kennen met 
eigen meningen en inzichten en dat 
maakt het ook boeiend.

Verschillen tussen penningmees-
terschap parochie en regio?
Ik ben nu niet meer met de dagelijkse 
zaken bezig. Zoals gezegd komen de 
penningmeesters van de regio onder 
mijn voorzitterschap regelmatig bij 
elkaar. De personele unie is net per 
1 januari van start gegaan, maar de 
eerste ervaringen zijn positief. Voor 
fi nanciële zaken die alle parochies 
gezamenlijk aangaan is onlangs een 
aparte bankrekening op naam van 
de personele unie geopend. Daarop 
wordt door de vijf parochies een klein 
bedrag gestort, naar rato van het 
aantal parochianen, voor de eerste 
 kosten. 
In verband met de benoeming per 
1 maart van de nieuwe pastor Dekker 
is er in februari een bijzonder avond 
geweest met een uitnodiging naar alle 

parochieraadsleden en pastores uit de 
regio. Een nuttige avond om elkaar 
beter te leren kennen. Binnenkort 
zullen de parochianen met pastor 
Dekker kennis kunnen maken. 

Contacten met het Bisdom
Zelf heb ik weinig contact met het 
bisdom. Slechts voor formele zaken is 
er zo nu en dan correspondentie.
Het Bisdom wil graag met één adres te 
maken hebben voor de vijf parochies. 
Mede daarom is de personele unie 
opgericht. Er zal met ingang van 2015 
ook één gezamenlijke jaarrekening 
naar het bisdom worden gestuurd. 
Elke parochie stelt zelfstandig haar 
eigen jaarrekening op. Deze zullen 
door mij dan worden geconsolideerd 
(samengevoegd).

Opvolger
Vanuit het parochiebestuur zijn we 

voor mijn opvolging gaan zoeken 
onder de parochianen. Zelf heb ik 
ook de namenlijst van de parochianen 
doorgelopen, op zoek naar iemand 
met een fi nanciële achtergrond en vol-
doende affi  niteit met onze parochie. 
Uiteindelijk hebben we een geschikte 
opvolger kunnen vinden waar we 
bijzonder blij mee zijn. Het lukt het 
parochiebestuur gelukkig altijd nog 
om kandidaten voor het bestuur te 
vinden.

Leuke dingen
Natuurlijk zijn er genoeg leuke voor-
vallen geweest. Veel kleine dingen 
waar je met een lach aan terug denkt. 
De bestuursvergadering begon altijd 
met koffi  e en gebak. Omdat we met 
zijn tienen waren en even zoveel ver-
gaderingen hadden per jaar kwam dit 
mooi uit. Zo kwam iedereen aan de 
beurt om een keer te trakteren. We 

Met z’n allen in Volendams kostuum
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namen daar altijd uitgebreid de tijd 
voor maar er moest natuurlijk nog 
wel worden vergaderd! En als iemand 
eens een keer ‘verzaakte’, had de pas-
tor altijd wel wat in huis. En dan na 
afl oop nog even een wijntje of biertje 
voor de liefh ebbers. 
Verder waren er de jaarlijkse uitjes met 
het bestuur. Zo zijn we een keer naar 
Volendam geweest met een rondlei-
ding door het dorp en met zijn allen in 
Volendams kostuum. De pastor had 
een geweldige middag want die werd 
te midden van de dames geposteerd. 
Dat doet me denken aan die keer dat 
de pastor is wezen shoppen met een 
aantal dames van het bestuur. Van-
wege een jubileum stelden zij voor dat 
de pastor maar eens om een nieuw 
pak uit moest. Zo gezegd, zo gedaan. 
Wel hadden ze afgesproken het ver-
der stil te houden met wie de dames 
op stap waren. Zo liepen ze met zijn 
allen een kledingzaak in Hoorn bin-
nen. Nadat de pastor uit de paska-
mer verscheen werd zijn nieuwe pak 
gekeurd. De eerste reactie van een van 
de dames was ‘zo pastor, wat vindt u 
er zelf van?’ De verkoopster keek even 
verbaasd op. Maar ze waren die mid-
dag wel geslaagd.

Een andere keer zijn we naar het 
 Zuiderzeemuseum geweest met na 
afl oop een etentje bij de pastorie in de 
tuin. We hielden het meestal eenvou-
dig maar de uitjes waren altijd bijzon-
der geslaagd.

Hoe zie je de toekomst van de 
parochies?
Het aantal parochianen loopt terug. 
Het is belangrijk dat elk kerkdorp 
zijn eigen kerk/ontmoetingsplaats in 
welke vorm dan ook zo lang mogelijk 
kan blijven behouden. We zijn bijzon-
der blij met de benoeming van pastor 
Dekker voor onze regio, in het bijzon-
der voor de parochies Onderdijk en 
Andijk. Hij was full-time werkzaam 
in de parochies Wognum, Nibbix-
woud en Zwaagdijk-West, en zal  vanaf 
1 maart zowel in die regio als in die 
van ons beschikbaar zijn. Hiermee is 
de continuïteit van de parochies beter 
gewaarborgd.

Tot slot
Nico heeft  veel waardering voor pas-
tor Suidgeest, voor de wijze waarop 
hij iedere keer weer mensen weet te 
motiveren en te binden. Er ontgaat 
hem vrijwel niets van wat zich bin-

nen de parochie en de regio afspeelt. 
Laten we hopen dat hij zich nog lange 
tijd voor de parochies kan inzetten.
Veel waardering is er ook voor alle 
vrijwilligers. De parochie is veel meer 
dan alleen het kerkgebouw. In de 
Inzet gebeurt ook veel, bijna dagelijks 
is er wel een repetitie, vergadering of 
andere reden dat deze bezet is. Naar 
buiten toe proberen we ons gezicht 
te laten zien door waar mogelijk aan-
dacht te geven aan de parochianen bij 
bijzondere omstandigheden. 
Alles draait, ieder van de vrijwilligers 
weet wat hij/zij doen moet en dat is 
geweldig. Als je ziet hoeveel mensen 
erbij betrokken zijn en zich belange-
loos inzetten, daar kun je alleen maar 
bewondering voor hebben.

Wij danken Nico voor zijn gastvrij-
heid en mooie verhaal en we wensen 
hem toe dat hij zich met plezier voor 
de personele unie nog een aantal jaren 
kan inzetten. Vrijwilligers als Nico zijn 
onmisbaar in een parochiegemeen-
schap.

Anneke Neefj es-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

‘Zo pastor, wat vindt u er zelf van?’
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Familieberichten

Op 26 januari 2015 is na een ernsti-
ge ziekte op haar leeft ijd van 59 jaar 
overleden Jeanette Koomen-de Boer. 
Bedroefd maar ook met dankbaarheid 
dat verder lijden haar bespaard is geble-
ven…’ zo waren de aanvangswoor-
den op de familiecirculaire.  Ernstig 
is haar ziekte geweest, ruim vijf jaar 
 geleden was er het begin. Het is een tijd 
geweest tussen hoop en vrees. Verschil-
lende keren een behandeling, operaties, 
bestralingen en kuren in het ziekenhuis. 
Betere dagen, tijden van een opleving, 
dan weer een terugval. Jeanette was een 
sterke vrouw, nooit klagend. Vanuit elk 
sprankje hoop wilde ze ervoor gaan, 
op weg naar die betere dagen en hope-
lijk naar herstel. Zij had een liefdevolle 
instelling naar mensen toe, naar men-
sen die alleen waren, die het moeilijk 
hadden, die blij waren met haar opbeu-
rende aanwezigheid. Ze stond voor vele 
mensen klaar, ook met een kleine klus 
bijvoorbeeld die nodig was. Het was 
haar invulling van vrijwilligerswerk, 
met aandacht en zorg. In een laatste 
fase van haar leven raakten haar krach-
ten op. Ze kon dat goede werk voor 
anderen niet meer doen en raakte meer 
en meer aan huis gebonden. Dankbaar 
was ze voor alle liefde en zorg die ze 
mocht ervaren en mocht ondervinden 
van haar man Klaas en van de kinderen 
en kleinkinderen. Ze heeft  dat gezegd 
en uitgeschreven in woorden van dank 
en verbondenheid. 
Haar terugblik naar haar levensweg 
was: ik heb een prachtig leven gehad. 
Helder van geest en alles nog goed in 
handen waren de laatste dagen bijzon-
der. Op 26 januari kwam er een defi -
nitieve stilte over haar leven, een eerste 
verwerking daarvan en andere dagen 
zijn er gevolgd van afscheid, bezoek en 
troost naar elkaar toe. De crematie was 
in besloten kring op zaterdag 31 janu-
ari, met liefdevolle woorden in herin-
nering en dank.

Op 3 februari 2015 is na een periode 
van afnemende gezondheid rustig inge-
slapen Catharina Petronella Elisabeth 
Geertruida (Ina) Janssen. Het was in 
‘Het Noorderlandhuis’ in Hoogkarspel 
op haar hoge leeft ijd van 91 jaar. Daar 
heeft  zij de laatste jaren de goede zorg 
ondervonden die zij niet kon missen. 
Ze was er dankbaar voor.
Haar levensweg begon in Wervershoof 
op 15 november 1923, dochter van 
hoofdonderwijzer meester Janssen van 
de Werenfridusschool, zus van Pastor 
Ton Janssen, ons allen bekend vanuit 
de jaren van zijn goede pastoraat hier, 
de periode van 1972 t/m 1993. Ina Jans-
sen, voor velen bekend als zus van Fien 
en van de vier broers: Joop, Jan, Piet en 
Ton.
De meeste jaren heeft  Ina gewoond in 
Hoogkarspel. In haar actieve leven in 
de samenleving van West-friesland was 
zij over vele jaren leidster van de Stich-
ting Gezinsverzorging Wervershoof en 
omstreken, vanaf 1970. In latere jaren 
kwam er door fusie een groter ver-
band in de Stichting Gezinsverzorging 
 Oostelijk West-friesland. Bekendheid 
was er nog wel meer vanuit het gezin of 
familiekring Janssen. Er was een hech-
te en hartelijke familieband. Wonend 
in Hoogkarspel was zij een graag geko-
zen logeeradres voor haar broers uit het 
Zuiden van Nederland. Gastvrijheid 
en goede verzorging volop aanwezig. 
Verjaardagen, feestdagen en een geva-
rieerde invulling van vakantiebestem-
mingen, wat hebben zij ervan genoten. 
Het was in binnen- en buitenland. 
Maar ook vele gewone dagen ertussen 
door, ook die waren heel welkom, goed 
contact, een onverwachte binnenloop, 
bekendheid over en weer. Er zijn ook 
dagen met zorg en afscheid geweest. 
In 1999 werd Ina na een bezoek aan de 
Westfriese Flora ernstig ziek (Legio-
nella). Ze heeft  het gelukkig gered, met 
wel inleveren aan levenskracht. Enkele 
jaren later was er het afscheid van zus 
en broers. Het was in de jaren 2000 tot 
in 2002, met broer Ton als laatste in 
februari 2002. Zo bleef Ina als laatste 
over, een hele verwerking. Gelukkig 

had zij door de jaren heen vele goede 
contacten opgebouwd, een kring van 
vriendinnen en vrienden, verdere 
familie, buren, kennissen, vele ande-
ren. ‘Het Noorderlandhuis’ was voor 
haar een laatste plek van wonen en 
goede zorg. Naar best vermogen heeft  
zij invulling aan de dagen gegeven. Ze 
was dankbaar voor bezoek. Toen het 
nog goed te doen was ging zij ook zelf 
graag op bezoek, of een korte periode 
op vakantie. Ze was vindingrijk genoeg 
om een dagje uit te bedenken. Ze hield 
van afwisseling. Meer en meer, zeker 
het laatste jaar, ging ze de beperkingen 
voelen die haar meer en meer thuis, op 
haar kamer deed verblijven. Ze was er 
voor klaar… als de voltooiing van haar 
leven zou komen. Na een korte peri-
ode van terugval, van verzwakking en 
overgave, is er dat moment gekomen, 
een defi nitieve stilte. Ze had alles in 
voorafgaande tijd goed beschreven met 
laatste wensen.
In de parochiekerk van Hoogkarspel 
was de afscheidsviering op zaterdag 
7 februari, met herinneringen en dank-
bare woorden. Daarna was de begrafe-
nis op het kerkhof te Wervershoof, een 
bijzetting in het familiegraf van zus 
Fien en zwager Hil de Haan, met daar 
de laatste gebeden en woorden van 
dank. Zij moge rusten in vrede. Voor 
haar was Wervershoof heel vertrouwd. 

Op 3 februari 2015 is na een ernstige 
ziekte, die in korte tijd zich had geopen-
baard, overleden Cornelis Antonius 
Maria (Cees) Swart, op zijn leeft ijd van 
69 jaar.
Bijzonder waren de  afscheidsvieringen 
in die dagen in Avondwake en Uit-
vaartliturgie, met zoveel mensen 
samen in onze kerk. Mooi waren de 
herinneringen aan een beminde echt-
genoot, een geliefde vader en trotse 
opa, een welkome broer, zwager en 
oom binnen familiekring, een bekend 
persoon in de gemeenschap van Wer-
vershoof waartoe hij behoorde met alle 
zin en vreugde. Het verhaal van ‘de 
bakker’, als lezing gekozen, was uit het 
leven gegrepen. Cees heeft  zich daarin 
volop uitgeleefd, met en binnen gezin 

IN MEMORIAM
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en familiekring. Vindingrijk was hij 
in de weer. Met wonderlijk gemak kon 
hij buiten zijn werk, buiten de bakkerij 
tijd vinden voor vele contacten, hob-
bies, plezierige omgangsvormen, een 
spontane instelling van leven. Het was 
in sport en verenigingsleven, in quiz 
en voetbalkantine, fi etsen en schaat-
sen, bezigheden in huis, achter huis, 
in de garageruimte thuis. Het verhaal 
van de graankorrel in de aarde, als 
tweede lezing gelezen, voegde daar een 
dimensie aan toe: vruchtbaar in delen 
en geven, het is wat je voor de ander, 
voor de medemens kunt betekenen. 
Het is wat Mahatma Gandhi zegt, als 
gedachte gekozen op de familiecircu-
laire: ‘Geluk hangt af van wat men kan 
geven, niet van wat men kan krijgen’. 
‘Brood’ vonden we terug in het gezon-
gen Panis Angelicus…
Vele herinneringen zijn verwoord in 
die dagen, met dank en bewondering, 
in verwerking en afscheid, een mensen-
mens in ons midden. Bloemen waren 
er veel, als stille begeleiding, als uiting 
van liefde en dankbaarheid, met namen 
erbij geschreven en treff ende woorden. 
Na de Uitvaartliturgie op maandag 
9 februari was de begrafenis op het 
kerkhof, met daar nog laatste woorden 
en dank en heel veel bloemen.

Op 8 februari 2015 is na een hoopvolle 
periode op herstel toch nog onverwacht 
overleden Nicolaas Gerardus (Niek) 
Bakker. Het was op zijn leeft ijd van 
76 jaar, in het ziekenhuis in Hoorn, 
waar hij met zorg heen was gebracht. 
Een stilte voorgoed is er gekomen.
Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
in het afscheid van het leven. Zo wordt 
dat als ervaring zo dikwijls beleefd en 
aangegeven. Verdriet in dagen van ver-
werking en herinnering, daarin dank-
baarheid in een terugblik naar vele 
goede jaren die er zijn geweest.
Het zijn de levensjaren van wonen en 
werken, van zondagen en de week-
dagen, van gezin en familie. De Kibbel 
als vertrouwde buurt, de schuur naast 
het huis, bollenteelt en broeierij.
Herinneringen aan de kleine en zo wel-
kome dingen van alledag, aan liefh eb-
berijen, aan wat er was te ondernemen 
en te genieten. Een arbeidzaam leven 
en gaandeweg een welkome levens-
avond. In eigen woorden en levensloop 

mochten we er getuigen van zijn, vader 
Niek ten voeten uit zoals hij was: in de 
zomer met rode zakdoek op het hoofd, 
in de winter met blauwe schaatspet. 
Met aandacht en interesse kijkend naar 
het journaal en naar studio sport. Een 
variatie aan sportevenementen, altijd 
wel de moeite waard om in spanning 
en ontspanning daarin mee te gaan. 
Graag verblijvend in en om eigen huis 
en buurt, werk en vertrouwde omge-
ving. ‘De laatste tulp is gekopt’, het is 
een gedachteniswoord op de familie-
circulaire. Zo kun je het noemen, zo 
is het gegaan in de taal van de natuur, 
de wisseling van de seizoenen, heel 
vertrouwd in Niek’s beleving van zijn 
levensweg.
In Avondwake en Uitvaartliturgie 
waren we samen, met herinneringen 
en woorden, als dank en eer naar een 
beminde echtgenoot gericht, een gelief-
de vader en opa, een welkome broer, 
zwager en oom binnen familiekring. 
Op zaterdag 14 februari was de begra-
fenis, met ook daar nog toepasselijke 
woorden en dank.

Op 19 februari 2015 is in Huize ‘Lin-
dendael’ in Hoorn overleden Catha-
rina Maria (Tiny) Kaag-Hetsen. Zij 
bereikte de hoge leeft ijd van 92 jaar.
Haar geboortedag was 10 april 1922 
in Café ‘de Ark’ in Zwaagdijk, doch-
ter van Jan Hetsen en Marie Buis. Op 
jeugdfoto’s zien we een mooie en vro-
lijke vrouw die duidelijk zin had in het 
leven. In 1949 was er haar huwelijk met 
Ru Kaag, musicus. Zij betrokken een 
huis op de Dorpsstraat in Wervershoof. 
Er kwam een gezin van vier zonen en 
een dochter. Als moeder was ze zorg-
zaam, met alle waardering daarvoor. 
Een goede opleiding volgen en voor het 
leven goed terecht komen, dat was voor 
de kinderen belangrijk. Daar was alle 
ruimte voor en stimulans. Zo is het ook 
gegaan. Sinterklaas, Kerstmis, kermis 
en andere feesten, het werd allemaal 
uitbundig gevierd. Welkom waren 
zeker ook de goede vrienden en andere 
feestvierders. Moeder hield van zingen. 
Dat was thuis, in de kerk of waar ook.
In het jaar 1980 was er het overlijden 
van haar man, op 67 jarige leeft ijd. Zij 
zelf was toen 58, een zware slag en een 
hele verwerking. Dapper probeerde zij 
daarna weer haar leven in goede zin op 

te pakken, met alle respect daarvoor. 
Want zo was ze wel.
Vanaf haar 65ste gaf ze elke vijf jaar een 
groot (verjaardags)feest. Zelf genoot zij 
daar ten volle van. Het ging goed met 
de invulling van haar leven, te midden 
van haar kinderen en kleinkinderen. In 
de jaren 90 volgde er na goed naden-
ken een verhuizing naar een woning 
boven het winkelcentrum. Het was met 
alle zin, alles nieuw, met mooi uitzicht 
naar de Dorpsstraat. Na enkele jaren 
nam ze het verstandige besluit van een 
volgende verhuizing, een kamer in Ver-
zorgingshuis ‘St. Jozef ’. Het was naar 
het zin, met genoeg invullingen voor 
de dagen. Toen was er de dag van een 
ongelukkige val, met heupbreuk! Alle-
maal onvoorzien en lastig. Ze moest 
vanaf dat moment inleveren, meer en 
meer gezien haar leeft ijd. Een opname 
in Huize ‘Lindendael’ werd onver-
mijdelijk voor verdere verzorging. Ze 
kon zich er goed in begeven, dankbaar 
als ze was voor de goede zorg. Haar 
leeft ijd was hoog, haar krachten  werden 
minder, naar geest en lichaam. De dag 
is gekomen van een stilte voorgoed, 
rustig ingeslapen, met liefde, zorg en 
dank omgeven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie heb-
ben we afscheid genomen, met veel 
dank, mooie zang en liefdevolle her-
inneringen. De begrafenis was in het 
familiegraf bij haar man Ru. Zij moge 
rusten in vrede.

Op 24 februari 2015 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Th eodorus 
Johannes (Th eo) Mol, op de leeft ijd 
van 74 jaar. Het was na een opname en 
na een verblijf van enkele dagen, met 
onverwacht een ernstige terugslag en 
een defi nitieve stilte.
‘Ons leven is kort en de laatste dag 
neemt met een laatste lach ook de laat-
ste zorgen van je weg’. Er was een eer-
ste verwerking en andere dagen zijn er 
gevolgd.
Th eo is in Onderdijk geboren op 17 sep-
tember 1940. Daar waren ook zijn 
schooljaren op de St. Gerardus Majella 
School. Op jonge leeft ijd voelde hij zich 
aangetrokken om naar het klooster 
te gaan. Dat deed hij ook, eerst naar 
Zeist, in latere jaren naar Oosterbeek. 
Het werden daarna, in latere jaren, 
toch weer andere keuzen. Hij ging het 
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Siebren Petrus Johannes,
zoon van Pjèdro en 
Heidi van der Gragt-Karsten 
(S. Koopmanstraat 154).

Stijn Johannes Th eodorus,
zoon van Bas en 
Magda Steltenpool-Slagter 
(Bannestraat 8).

Hartelijke profi ciat aan de kinderen, 
aan ouders en gezin, 
met de wens van blije kinderjaren,
gezondheid, heel veel goeds.

HUWELIJKSJUBILEUM

40 jaar: 
Peter en 
Annie Vertelman-Lakeman.

Jan en Maria Schouten-Karsten.

Hartelijke gelukwensen 
aan de bruidsparen. 
Een momentopname, 
met een dankbare terugblik 
naar vele mooie en bijzondere jaren 
samen die er zijn geweest, 
op weg naar de komende jaren, 
met goede zorg en liefde voor elkaar, 
voor gezin en familie. 

proberen in diverse rich tingen, zoals 
Groothandel VIVO in Alkmaar, recep-
tionist in Warmond, koster in Amster-
dam, hulpverlener in het O.L.Vr. 
Gasthuis in Amsterdam, hulp in een 
Verzorgingshuis in Amsterdam. Daar 
functioneerde hij heel naar wens. Hij 
was van alle markten thuis. Van liever 
lee werd het werken in de reguliere sec-
tor toch te zwaar. De overstap naar de 
Sociale Werkvoorziening in en vanuit 
Hoorn werd een volgende fase in zijn 
leven. Daar heeft  hij naar het zin kun-
nen werken.
Th eo heeft  in die tijd ook veel gereisd. 

Hij trok van jeugdherberg naar jeugd-
herberg. Hij bezocht Moskou en 
St. Petersburg. Meerdere reizen (bede-
vaarten) maakte hij naar Lourdes en 
Fatima. Daar putte hij kracht uit voor 
zijn geloof en zijn leven.
Toen hij eenmaal de AOW-leeft ijd had 
bereikt en de Sociale Werkvoorziening 
moest verlaten, viel het dagelijks rit-
me voor hem weg. Dat vond hij lastig, 
hij had daar moeite mee. In die jaren 
woonde hij zelfstandig, hij vond het 
niet geweldig. Vier jaar geleden kon hij 
verhuizen naar Huize ‘St. Jozef ’. In een 
meer geregeld leven was er voor hem 

in elk geval goede zorg. Hij was veel 
op zijn eigen kamer, met invulling van 
leeswerk waar hij van hield. Een stevi-
ge griep verzwakte zijn krachten. Een 
opname in het ziekenhuis had daar-
mee te maken, om weer op krachten te 
komen. Het is anders gelopen, in een 
verdere afname van krachten, en een 
stilte voorgoed die er is gekomen.
Op zaterdag 28 februari was de 
afscheidsviering in de kerk, met toe-
passelijke woorden en lezingen. Daarna 
was de begrafenis op het kerkhof. Hij 
moge rusten in vrede. 

GEDOOPT

Met dit paasnummer van ‘Nu en 
Straks’ is een handige informatiefol-
der of brochure meegegeven. Het 
heeft  te maken met het feit dat vanaf 
het begin van dit jaar, vanaf 1 januari 
2015, de vijf parochies van de Regio 
voortaan verder gaan in een versterk-
te samenwerking. De naam die daar-
voor in het bisdom (voor parochies en 
regio) wordt gebruikt is: 
Personele Unie.

De vijf parochies blijven zelfstandig, 
samenwerking is daarbij heel belang-
rijk. 
Gelukkig proberen we dat al regel-
matig te doen, een goede zaak. Nieuw 
is dat er een overkoepelend Regiobe-
stuur is gekomen, met afvaardiging 
vanuit de vijf parochies. De plaatse-
lijke besturen zijn gebleven. We spre-
ken daarbij niet van Parochiebestuur 
maar van Parochieraad.
De brochure vat het een en ander in 
een korte bewoording samen.
De brochure geeft  van de vijf paro-
chies de namen van de plaatselijke 
raden.
De brochure geeft  ook de namen van 
het Regiobestuur.
Als logo is gekozen: PURW, d.i. 
 Personele Unie Regio Wervershoof.
Het is met dank aan Ton de Hoogt, 
voor de verzorging van de kleurrijke 
brochure.

Namens de Parochieraad 
Wervershoof,
Pastor J. Suidgeest 

Informatiebrochure
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Het was windstil. De zon 
kwam op en het rook heerlijk 
naar vers gras en lentebloe-
men.
De mol kwam uit zijn hol, net 
toen de rups langskwam. 
‘Lekker lentezonnetje,’ zei de 
rups. ‘Ik denk dat het lang-
zamerhand tijd wordt om te 
verkassen.’ 
‘Verkassen?’ vroeg 
de mol. ‘Dat begrijp 
ik niet. Ga je ver-
huizen? Vind je 
het hier niet leuk 
meer?’ De rups 
stond stil. 
‘Mijn huis wordt te 
klein,’ zei de rups, 
‘en dat moet afge-
lopen zijn.’
‘Je mag wel bij mij 
wonen,’ zei de mol. 
‘Ik heb plek zat. Ik 
graaf wel een extra 
gang voor je.’
’Heel lief van je, 
mol, maar weet je, 
als ik niet opschiet, 
plof ik. Ik voel van 
binnen een enorme 
drang. Ik moet aan 
een tak gaan han-
gen, want anders 
is het afgelopen. 
Dus goedendag!’ 
En weg was de 
rups. De mier zag 
de mol, niet lang 
daarna. 
‘Mol,’ zei de mier, 
‘is er iets?’ 

‘Nee,’ zei de mol, ‘het is afge-
lopen.’ 
‘Wat is afgelopen?’, vroeg de 
mier. ‘Het feest of de grave-
rij of…’ De mol schudde zijn 
hoofd. 
‘De rups is afgelopen,’ zei hij 
somber. ‘Denk je dat wij ooit 
afgelopen zijn, mier?’ 
‘Ik weet het niet,’ zei de mier 

onzeker. ‘Ik kan me niet voor-
stellen dat mieren ooit afge-
lopen zullen zijn. Misschien 
rupsen en mollen… Wie weet. 
Kom, ik ga eens verder’. En 
hoofdschuddend liep mier 
verder, terwijl je hem nog 
heel lang hoorde mompelen: 
‘Afgelopen, afgelopen…’

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 13 mei 2015

Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Afgelopen


