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BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen 
en mededelingen aan pastor 
Suidgeest per telefoon is de beste 
tijd om te bellen: 
MAANDAG t/m VRIJDAG 
’s morgens tussen 9.30 uur en 
10.00 uur en ’s avonds tussen 
18.00 uur en 18.30 uur.

De redactie heeft de vrijheid om 
ingekomen kopij  eventueel aan 
te passen.

Bent u het spoor even kwijt? 
Wilt u praten over uw 
 problemen? 

De Stichting Hulpverlening 
vanuit de Westfriese Kerken 
is er voor iedereen. Zij biedt 
gratis hulp en begeleiding 
aan mensen in moeilijke/
crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar 
een weg om verder te gaan! 
Tel. 0229-271684 
Website: www.hulpverlening-
westfriesekerken.nl

BIJ DE VOORPLAAT

Pinksteren
Toen de dag van Pinksteren 
aanbrak, waren zij allen op één 
plaats bijeen. Plotseling kwam 
er uit de hemel een geraas alsof 
er een hevige wind opstak, 
en het vulde heel het huis 
waar zij waren. Er verschenen 
hun vurige tongen, die zich 
verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten. Zij raakten 
allen vol van heilige Geest 
en begonnen te spreken in 
vreemde talen, zoals de Geest 
hun ingaf.

Handelingen 2, 1-11

Impressie van een kunstenaar 
van een scène van de 
Pentecost in de Basiliek van 
de Kathedraal van St. Louis. 
Het feest van de afdaling van 
de Heilige Geest op apostelen 
50 dagen na de verrijzenis van 
Christus. 
Pentecost is Grieks voor de 
50ste dag. Het wordt ook 
bedoeld als verjaardag van de 
Kerk omdat, vanaf die dag, 
de apostelen voluit het bericht 
van Christus aan de wereld 
brengen.

Van de redactie
Het weer in deze meimaand is op dit moment van 
schrijven best wel wisselvallig te noemen. Het ene 
moment kan de zomerjas aan, maar zodra de zon 
weg is mag bijna de winterjas weer uit de kast. 
We zijn op weg naar Pinksteren, daarna de zomer en 
vakanties. Voor u ligt alweer de laatste Nu en Straks 
van de 37e jaargang.
Van de Eerste Communiewerkgroep kunt u een ver-
slag lezen van de viering en van een ouder, hoe zij de 
voorbereidingen op weg naar en tijdens de viering 
van de Eerste Heilige Communie ervaren heeft. 
Margriet heeft geschreven over De Stille Omgang 
van 21 en 22 maart, het blijft elk jaar weer indruk-
wekkend de Stille Omgang mee te lopen, blijkt uit 
haar verslag.
We zijn in gesprek geweest met mevr. Woldberg over 
de zorg in De Wilgenhof. Door de ziekte van haar 
echtgenoot is ze noodgedwongen ervaringsdeskun-
dige geworden.
In deze Nu en Straks wordt aandacht besteedt aan 
de week van de Nederlandse missionarissen.
Rest ons nog om iedereen alvast goede pinksterda-
gen, een fijne zomer en vakantie toe te wensen en tot 
september.
Veel leesplezier!
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23 – 24 mei: 
EERSTE PINKSTERDAG

vrijdag 22 mei om 18.30 uur: 
Verzorgingshuis met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 
Zaterdag 23 mei om 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zondag 24 mei om 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor. Gezongen wordt de 
Orgelsolomesse van Mozart. Als 
afsluiting het Halleluja van Händel. 
In de viering: Pinksterliederen. 
Organist: Pieter Rynja. 
Dirigent: Jan van der Leek. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest. 

Maandag 25 mei: 
TWEEDE PINKSTERDAG

De viering op deze maandag vervalt 
in onze kerk.
Wel is er een Pinkster-
Eucharistieviering op deze maandag 
in de kerk van ANDIjK, 
aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is Pastor J. Suidgeest, 
met Vriendenkring. 
Vanuit de regio: van harte welkom. 

PINKSTEREN is het derde grote 
feest na Kerstmis en Pasen. 
In het Pinksterfeest wordt Pasen 
voltooid. Wat dat betekent mogen we 
ervaren in de Pinksterliturgie. Van 
daaruit worden we opgeroepen om 
het waar te maken in ons leven met 
elkaar. 
Van harte welkom in de 

Pinksterliturgie! Pinksteren, een 
Hoogfeest!

Met Pinksteren wordt de 
PINKSTERCOLLECTE gehouden, 
bestemd voor de Nederlandse 
Missionarissen die dit jaar met verlof 
komen. ‘Zij komen thuis, wij geven 
thuis’, dat is het bekende thema. Van 
harte deze missiecollecte aanbevolen. 
Posters in de kerk verwijzen ernaar. 
De Week van Nederlandse 
Missionaris is voor ‘onze mensen in 
het veld’ een onmisbare ruggensteun. 
Al onze missionarissen mogen 
immers rekenen op de WNM voor 
vakantietoeslagen, waardoor zij 
tijdens hun verlof financieel niet 
afhankelijk zijn van familie en 
anderen. 
Voor een aantal is ook vergoeding 
mogelijk voor ziektekosten. 
De Pinksteractie mag zeker ook 
overkomen als een uiting van 
solidariteit en dankbaarheid, een 
hart onder de riem vanuit het 
thuisfront naar onze missiewerkers 
toe. 
Van harte aanbevolen, heel veel 
dank!

30 – 31 mei: H. DRIE-EENHEID

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

6 – 7 juni: SACRAMENTSDAG

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

13 – 14 juni: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
liederen. Groep Medemblik.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

20 – 21 juni: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Kinder/
Jeugdkoor “Weereenlied”. 
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest.

27 – 28 juni:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J.van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

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. 
In de maanden juli en augustus vervalt de viering op 
eerste vrijdag.
In de maanden juli en augustus is er in de kerk één 
 weekendviering.

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

Liturgisch rooster  
van 7 juni tot en met 14 september 2013
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Geloof
We doen onze plicht,
iedere dag weer,
leven in God’s licht,
totdat op een keer,
we onrecht ontmoeten
en tegenslag,
geloof gaat inboeten,
wordt een hard gelag.

Waar is nu die God,
vraagt men zich af.
Is dit ons lot,
of zelfs een straf?

In ieders leven,
komt zo’n periode voor.
Waarom strijd en leed,
waar doe ik ’t voor?

God krijgt de schuld.
Hij blijft onzichtbaar,
in nevelen gehuld.
Wie is Hij? En waar?

Soms verandert dit,
zien we liefde om ons heen.
En als het wat meezit,
voelt men zich niet alleen.

Zo ontstaat vertrouwen,
blijkt dat men samen
met God’s hulp aan een 
betere wereld kan bouwen.

Arda Koomen-Kuip

In de maanden juli en augustus: één 
weekendviering in de kerk.
In de regel op zondag.
Er is één uitzondering: in het derde 
weekend op zaterdagavond. 

Zondag 5 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 

Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

Zondag 12 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Dameskoor.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest. 

Zaterdag 18 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met Dameskoor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 26 juli:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 2 augustus: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 

Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

Zondag 9 augustus:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Heren v/h koor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zaterdag 15 augustus: 
MARIA TENHEMELOPNEMING / 
KERMISWEEKEND
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met 
Herenkoor uit Onderdijk
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering 
met Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 23 augustus: 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.

Zondag 30 augustus: 
MIVA-WEEKEND 
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering 
met Herenkoor. 
Pastor J.van Dril.

5 – 6 september:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Dameskoor. 
Groep Wervershoof. 

Zondag 10.00 uur:  
Woord-Communieviering met 

liederen. 
Groep Wervershoof.

12 – 13 september:  
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
Zaterdag 19.00 
uur: 
Woord-
Communieviering 
met Middenkoor. 
Groep 
Wervershoof. 
Zondag 
10.00 uur: 
Woord-
Communieviering 
met Herenkoor. 
Groep 
Wervershoof.

Vervolg liturgisch rooster

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

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

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie
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Wij zelf mogen proberen het 
waar te maken: lichtdragers  
te zijn, lichtbrengers vanuit 
Pasen en ten volle vanuit Pink-
steren! Het zal ons duidelijk 
zijn dat er een grote verbon-
denheid tussen beide feesten 
is.

Pastor J. Suidgeest 

Een van de meest sprekende tekens in de 
liturgie is welzeker de Paaskaars.
Ze is groot, ze is versierd met een motief 
dat met Pasen heeft te maken. Er staat 
een jaartal op. Er zijn wierookkorrels in 
gedaan, vijf stuks, verwijzing naar de 
wonden van Jezus op het kruis. In de 
Paaswake wordt de Paaskaars voor het 
eerst aangestoken aan het begin van de 
viering. De avond van de Paaswake is 
verbonden met de navolgende Paasmor-
gen: met verrijzenis, opstanding uit de 
dood, licht!
Niet één avond, niet één of twéé dagen 
(hoe belangrijk ook) maar 50 dagen zal 
de Paaskaars in de kerk staan. Dat is de 
tijd tussen Pasen en Pinksteren. Het getal 
50 betekent volheid.

Met Pinksteren wordt de Paaskaars 
gedoofd. We hebben dan 50 dagen de tijd 
gehad om het licht van de Paaskaars (de 
levende Heer!) over ons heen te laten 
komen, in ons op te nemen.
Dat ‘licht’ vinden we bijvoorbeeld in de 
Schriftverhalen die in deze periode van 
50 dagen worden gelezen in de vieringen 
van de zondagen. Het zijn ontmoetings-
verhalen, verschijningsverhalen en zen-
dingsverhalen. 
Jezus zelf staat in al deze verhalen te mid-
den van zijn leerlingen. Zijn leven wordt 
ervaren als licht, Paaslicht! Hij nodigt uit 
om zijn weg te gaan. Dat zien we gebeu-
ren in de enthousiaste verhalen van de 
jonge kerk, in de Handelingen van de 
Apostelen. De volgelingen van Jezus heb-
ben weer moed, getuigenis. Zij zijn 
geraakt door iets bijzonders. Wat Jezus 
heeft gezegd, wat Hij heeft gedaan en 
heeft betekend, dat dringt nu pas echt tot 
hen door. Er was tijd voor nodig om het 
te verwerken en te begrijpen. Ineens is het 
er en zien ze het! Ze trekken erop uit…, 
Pinksteren!
In hen is het niet meer tegen te houden. 
Naar buiten toe moeten ze vertellen, 
getuigen!

Met Pinksteren wordt de Paaskaars 
gedoofd. Het aansteken (met Pasen) heeft 
betekenis. Het doven (met Pinksteren) 
heeft ook betekenis. Want de káárs mag 
dan wel gedoofd worden, het licht – in die 
50 dagen gezien, begrepen, bezongen, er 
vertrouwd mee geworden – dat licht is in 
ons zelf een vlammetje geworden, een 

vlam, warmte, getuigenis. Dat licht wordt 
niet gedoofd!

Het heeft betekenis dat op de Paaskaars 
het jaartal 2015 staat. Het gaat over nú, 
het gaat over dit jaar, het gaat over ons 
eigen leven, over licht en getuigenis in 
ons eigen leven.
Het Pinksterfeest zendt ons uit als licht-
dragers, als lichtbrengers. In de Pinkster-
liturgie vallen niet voor niets woorden 
als: vuur, beweging, warmte. Woorden 
als: wind, geest, dé Geest van Pinksteren. 
Een nieuw begin, ruimte en licht.
Het is verwijzing naar tóen, 2000 jaar 
geleden, het eerste begin. Het is een uit-
nodiging naar nú, vandaag de dag, naar 
ons eigen leven in dit jaar 2015.

Van harte toegewenst aan u allen een 
Zalig Pinksteren, een feestelijke Pinkster-
liturgie en mooie dagen. De Paaskaars 
wordt gedoofd, maar laten we het licht 
vasthouden!

De Paaskaars op Pinksteren
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Uit de vergadering van maart en 
van april 2015.
                         
Catechese en 
Liturgie

Zaterdag 21 maart was de Vormsel-
viering in onze kerk voor 28 Vorme-
lingen, leeftijd groep 8. Het was de 
afsluiting van een tijd van voorbe-
reiding. Het thema was: ‘Bagage voor 
onderweg’, een herkenbaar thema. 
Dank aan Deken Moltzer, als Vorm-
heer aanwezig met alle aandacht voor 
de Vormelingen. Dank aan allen die 
bij de voorbereiding en in de viering 
zelf waren betrokken in begeleiding 
en goede hulp. Voor de Vormelingen 
is het: op weg naar verder… met goe-
de bagage! 
Zondag 12 april, een week na Pasen, 
was de Eerste Communieviering voor 
29 Eerste Communicanten. Ook hier 
de afsluiting van een mooie tijd van 
voorbereiding. Voor deze viering was 
als thema gekozen: ‘Voor altijd…’ 
Blije kinderen, een mooi geheel, dank 
voor alle hulp op weg naar deze feest-
dag voor de kinderen. Hun leeftijd 
groep 4. 
In deze tijd van het jaar wordt de half-
jaarlijkse korenplanning gehouden. 
Het betreft het liturgisch rooster voor 
parochie en regio: vanaf Pinksteren 
tot aan de Advent, eind november. 
Alle betrokkenen krijgen een over-
zicht, om thuis bij de hand te hebben, 
gemakkelijk te raadplegen. 
Zaterdag 21 maart was de Stille 
Omgang in Amsterdam. Affiches en 
stukjes informatie waren goede weg-
wijzers erheen.

Naar het Triduüm in Wognum (dit 
jaar 2 dagen i.p.v. 3) zijn deze keer 
in de week na Pasen 17 personen uit 
de parochie gegaan. Het aanwezige 
comité doet er alles aan om er bijzon-
dere dagen van te maken. Met aanwe-
zige ervaring lukt dat iedere keer weer 
heel goed, mensen dankbaar aanwe-
zig, met een groet naar het volgende 
jaar!
Zondag 27 september willen we kie-
zen als startzondag van het nieuwe 
seizoen, daarin een herkenbaar en 
toepasselijk thema in de viering. Ver-
dere gegevens volgen nog. 
Op zondag 20 december zal ‘Four 
Winds’ in de kerk ’s middags een 
(kerst)concert verzorgen. In dat week-
end is in de kerk ook de kerststallen-
tentoonstelling, met herinnering aan 
5 jaar geleden! We hebben daar de 
gegevens nog van als leidraad.

Kerk en Samenleving

In de Veertigdagentijd is ook dit jaar 
een ‘sobere maaltijd’ gehouden in ‘de 
Inzet’. Aanwezig waren ongeveer 40 
personen. Het was een zinvolle avond: 
eenvoudig, sober eten, met aandacht 
voor Sri Lanka (Vastenactieproject). 
Dank aan Tiny van Diepen (Zwaag-
dijk) voor haar verhaal over Sri Lanka 
en de nood daar. De Wereldwinkel 
was aanwezig met een mooi aanbod 
van artikelen. De Vastenactie voor Sri 
Lanka heeft uiteindelijk opgebracht 
het bedrag van 910 euro. Dit is inclu-
sief de deurcollecte met Pasen. Daar-
bij gevoegd vanuit de spaardoosjes 
van de kinderen: 323 euro. Dank voor 
dat alles. 
De Nationale Herdenking van 4 mei 
begint dit jaar in de vooravond in de 
kerk met een korte dienst. Daarna is 
er stille tocht naar het Monument op 
het Raadhuisplein en 2 minuten stilte. 
Traditie: eenmaal in de 5 jaar is het 
vanuit de kerk.

Gemeenschapsopbouw

De jaarlijkse Wijkcontactavond was 
dit jaar op 10 februari. Hoofdthema 
was ‘Mantelzorg’. Een belangrijk 
thema, goed ingeleid en begeleid voor 
allen die er waren. Een actueel thema 
met genoeg herkenning in de praktijk 
van alledag. Het was een boeiende 
avond. Er kwamen nog enkele prak-
tische zaken naar voren ter behande-
ling of beantwoording.
Het informatieboekje van de Weren-
fridusparochie is aangepast en aange-
vuld met de laatste gegevens, nuttig 
bijvoorbeeld voor nieuw-ingekome-
nen. De Bezoekersgroep is bij elkaar 
geweest voor verdeling van bezoek-
adressen en uitwisseling van ervarin-
gen en ideeën. 

Financiën en 
Onderhoud

Binnen de subsidieregelingen voor 
kerk en pastorie en de mogelijkheden 
daarvan, wordt gekeken welk onder-
houdswerk prioriteit heeft om aan te 
pakken. Het rapport van Monumen-
tenwacht geeft ons daarbij een goed 
inzicht, opgesteld na en vanuit een 
degelijke inspectie. Een aandachts-
punt is zeker het lood- en zinkwerk 
van dak en goten. Daarbij speelt het 
punt van lekkage. Deel van gasleiding 
is aan vervanging toe, ook aandachts-
punt.
Er is nog wat klein onderhoud en 
klein reparatiewerk te doen; wordt 
genoteerd. 

Nieuws van het parochiebestuur
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De stroomstoring in de kerk is nog 
niet naar tevredenheid opgelost; 
nieuwe poging volgt.
De Toeristenkerk vraagt om de jaar-
lijkse bijdrage; wordt overgemaakt.

Tuin en 
Begraafplaats

Op het 3e kerkhof zijn de tegelpaden 
aangepakt, het is weer een mooi vlak 
geheel. Het ziet er verzorgd uit. De 
tuin (nog zonder bloemen) ligt ervoor 
klaar om voor de komende tijd een 
bloementuin te worden, gericht naar 
kerkversiering. Het is nog een beetje 
schoorvoetend met de lente, maar 
het gaat komen! Dank voor de goede 
zorg en arbeid van de tuinmannen, in 
principe elke dinsdagmorgen paraat 
en inzetbaar. 

Regio-nieuws

Op maandag 23 februari jl. was in ‘de 
Inzet’ de officiële installatie van pas-
toraal werker André Dekker, met zijn 
aanstelling vanuit het bisdom binnen 
de regio hier, halftime. 
Officiële datum van benoeming: 
1 maart 2015. Het was en het is met 
bijzondere betrokkenheid bij en aan-
dacht voor de parochies Andijk en 
Onderdijk. Aanwezig waren de paro-
chieraadsleden van de vijf parochies 
binnen de regio, de pastores en het 
overkoepelende Regiobestuur. Een 
klein handig boekje was de leidraad 
van het officiële gebeuren: daarin 
enkele liederen, teksten, gebeden, 
vraag en antwoord en ruimte voor de 
officiële benoemingsbrief. 
In het tweede gedeelte van de avond 
kregen alle leden van de Parochiera-
den een ‘benoemingsbrief ’ bij ieders 
aanstelling in de eigen Parochieraad. 

Het had iets officieels.
Het afsluitende gedeelte was in onge-
dwongen sfeer een plezierig samen-
zijn. Daarbij was het onderling contact 
van de vijf verschillende Parochiera-
den plezierig, voor herhaling vatbaar 
als we denken aan het grote goed van 
samenwerking en hulp over en weer.
In de vorige uitgave van ‘Nu en Straks’ 
stond al een overzicht van deze avond, 
hierbij kort samengevat. Voor deze 
avond was ook Deken Moltzer uitge-
nodigd. Hij had graag willen komen 
voor een officieel woord en geluk-
wens. Door onverwachte griepaanval 
moest hij jammer genoeg voor deze 
avond afzeggen.
Voor Andijk en Onderdijk volgt bin-
nenkort in elk van de beide kerken 
nog een nadere presentatie van en 
kennismaking met Pastor A. Dekker 
in een zondagviering. Nader nieuws 
daarover volgt binnenkort.
Dit was het voor deze keer. 

Nieuw Seizoen Toeristenkerk 2015  

De maanden juni, juli en augustus staan voor de Com-
missie Toeristenkerk Onderdijk weer in het teken van de 
Toeristenkerk Diensten. Landelijk vinden op verschil-
lende plaatsen kerkdiensten plaats, speciaal voor toeris-
ten, in de bovengenoemde zomermaanden. 

De diensten bestaan uit korte, vrolijke kerkdiensten, 
gericht op mensen die vakantie vieren. Er is altijd muzi-
kale begeleiding van koren, solisten, of muzikanten. Ook 
mensen die geen vakantie vieren, maar toch bij ons het 
“vakantiegevoel” en een stukje bezinning willen vinden 
kunnen wij iedere week begroeten.
Ons adres is Dorpshuis “De Onderdijk” Sportlaan 10 in 
Onderdijk.

Vanaf 7 juni bent u elke zondag weer van harte welkom.
Het tijdstip van aanvang is 10.30 uur en natuurlijk is er 
na afloop koffie, thee en voor de kinderen limonade. Wij 
hopen er samen met u een fantastisch seizoen van te 
maken en kijken uit naar uw komst.

De muzikale medewerking wordt verleend door:

7 juni Kinderkoor Joy
14 juni Johan Gootjes (Piano)
21 juni Schakels
28 juni Ravel, Zarin en Safri van Ophem (kinderen 

van Jos Weel)
5 juli Regospel uit Enkhuizen campingdienst op 

Recreatiepark de Groote Vliet
12 juli Mariska Rustenburg (Zang)
19 juli Westfriese dienst met Ina Broekhuizen en 

Marijke Smit
26 juli Trees kuin (zang) en Hans Harryvan (begelei-

ding)
2 aug Daniëlle en Suzanne Raue 
9 aug Marijke Jong en Afra Koomen ( zang)
16 aug Duo Kroon en Keesman ( Muziek )
23 aug Anima Mea  met o.a. Jos en Wilma van 

Ophem 
30 aug ABC Glory Singers

Namens de Commissie Toeristenkerk Onderdijk,

Annette Hooiveld, secretaris   
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Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zo ver, zon-
dag 12 april 2015, jullie grote dag. Met 
gespannen gezichtjes kwamen jullie 
binnen in de Inzet, allemaal feestelijk 
gekleed. Samen met pastor Suidgeest 
liepen jullie de prachtig versierde kerk 
in, met je eigen mooi versierde doop-
kaars in de hand. De kerk vol ouders 
met trotse, soms ontroerende gezich-
ten, broertjes en zusjes, familie, vrien-
den, de juffen en anderen belangstel-
lenden: de dag kon beginnen. 

Het thema van deze dag was: 
Voor altijd…

In totaal hebben 29 kinderen hun 
 Eerste Heilige Communie mogen 
doen.

Voor het eerst samen aan de tafel van 
Jezus, dat was best wel spannend. 
Maar wat deden jullie het allemaal 
goed; het lopen, het samen bidden, de 
liedjes zingen, het voorlezen, samen 
de tafel dekken en tenslotte het Heilig 
Brood ontvangen. Super goed gedaan, 
we zijn heel trots op jullie.

Jongens en meisjes, we vinden het fijn 
dat jullie nu voortaan met ons mee 
mogen doen; we hopen dat jullie veel 
van het project hebben geleerd en dat 
we jullie nog vaak zullen zien.

Natuurlijk werd ook Stichting June 
genoemd in de viering, wij hopen 
natuurlijk dat jullie het spaardoosje 
ingeleverd hebben, zodat zij dit goed 
kunnen besteden voor het project in 
Gambia.

Jullie hebben allemaal een e-mail 
gekregen, zodat jullie met je papa 

en mama de foto's kunnen bekijken. 
Zij kunnen de foto's nabestellen die 
Wim de Lange weer voor ons heeft 
gemaakt.  

Groetjes van de Eerste Communie-
werkgroep

Sylvia Bakker, Sandra Verdonschot, 
Liesbeth Nugter, Dorien Delis, 
Moniek van Velzen, Janneke Neefjes, 
Marit Zwan, Marie-Louise Zawadka, 
Monique Bosman en Karin Kaagman

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communievie-
ring hebben we een gezellige en waar-
devolle periode afgesloten, we willen 
dan ook iedereen bedanken die ons 
met de voorbereiding van dit feest 
heeft geholpen. Speciaal natuurlijk 

Pastor Suidgeest en niet te vergeten 
de kinderen en de begeleiding van het 
kinderkoor “Weereenlied” o.l.v. San-
drine, jullie hebben weer fantastisch 
gezongen.  

Maar ook een bedankje voor de kos-
ters, Ton de Hoogt voor het drukken 
van de boekjes, de vrijwilligers van de 
molen De Hoop voor de rondleiding, 
de mensen van Stichting June en de 
juffen van de kinderen. 
Hartelijk bedankt. En tot volgend 
jaar! 

Onze werkgroep heeft inmiddels ook 
afscheid genomen van drie toppers: 
Dorien Delis, Marit Zwan en Marie-
Louise Zawadka hebben na jaren-
lange inzet besloten te stoppen. 
Wij willen hen ook vanaf deze plaats 
ontzettend bedanken.     

Nieuws van de Eerste Communie werkgroep

Eline Aker Emma Meijer
Mirre Bakker Lars Mes
Santino van der Blonk Wesley Mes
Fu Ni de Boer Julie Neefjes
Stefan Boots Kim Nieuweboer
Yoran Copier Koen Nieuweboer
Jens Deen Nathan Oud
Wes van Eijk Julia van der Reijden
Manon Grent Simon Ruiter
Mees van der Gulik Achilles Sichterman
Zenna Gutter Isa Sijm
Ray Heddes Patrick Smit
Martyna Kluk Roos Stroet
Kevin Lucassen Suus Verlaat
Sjaak Meester

Deze kinderen mochten 12 april 2015 hun 

Eerste Heilige Communie ontvangen:
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Al lange tijd liep ik met de gedachte 
rond om onze kinderen Kim van 8 
jaar en Twan van 4 jaar alsnog te laten 
dopen. Uiteindelijk heb ik, samen met 
de papa van Kim en Twan, de gedach-
te omgezet in een doen!
Op zondag 18 januari 2015 was het 
zover; Kim en Twan werden gedoopt!
Een bijzondere gebeurtenis, met name 
omdat de kinderen het zo bewust mee-
maken. Kim had het op school over 
dopen gehad, zij vond het daarom erg 
leuk dat mee te mogen maken. Daar-
naast betrok Pastoor Suidgeest ze heel 
mooi bij alle momenten van de doop-
viering. Ze mochten zelfs de  Bijbel 
“optillen”. Na afloop van de viering 
gingen Kim en Twan, met doopkaars, 
trots naar huis en was er tijd voor kof-
fie met gebak en cadeautjes!
Niet lang na de doopviering begonnen 
de voorbereidingen voor de Eerste 
Heilige Communie. Kim zit in groep 
4, dus ook voor haar een bijzondere en 
spannende tijd. De 29 communican-
tjes werkten vanuit een projectmap. 
Via de diverse onderwerpen werden 
de kinderen voorbereid op hun Eerste 
Heilige Communie. Als ouders van 

de communicantjes werden we bij het 
project betrokken door middel van 
(t)huiswerk; samen met je kind ver-
halen lezen en opdrachten doen. Erg 
leuk! Daarnaast werd  iedere  ouder 
gevraagd een keer aanwezig te zijn 
bij een GGP (Gezamenlijk Gastouder 
Project) bijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomsten kwamen de communi-
cantjes bij elkaar om aan het project-
boek te werken. Ook brachten zij een 
bezoek aan Molen de Hoop en de Sint 
Werenfriduskerk.
Op 7 februari was de voorstellings-
dienst. Een viering waarin alle com-
municantjes zichzelf voorstelden. Ook 
kregen zij de opdracht “ik maak graag 
tijd voor...” in te vullen. Dit was één 
van de thema's uit het projectboek. 
De communicantjes maakten graag 
tijd voor zwemmen, voetballen, tur-
nen, naar school gaan, muziek  maken 
en logeren bij opa en oma.
Het was een mooie voorstellings-
dienst. De voorbereiding op de  “echte” 
dag!
Deze “echte” dag was op 12 april 2015, 
de dag van de Eerste Heilige Commu-
nie voor de 29 communicantjes van 

Wervershoof. Kim had er erg veel zin 
in. Haren in de krul, mooie kleding 
aan welke ze zelf had uitgezocht, oor-
belletjes in en nagels gelakt. Op naar 
de Inzet en de kerk. In een mooi ver-
sierde kerk zaten alle ouders, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes en verdere 
familieleden en bekenden. Volgens 
mij zat de kerk zo goed als vol. Daar 
kwamen ze, pastor Suidgeest, met 
achter hem de communicantjes. Alle-
maal met een blij gezicht en een klein 
beetje spanning. 
Het werd een gezellige viering met 
leuke liedjes gezongen door kinder-
koor Weereenlied.
Thuis vierden we Kim haar Eerste 
Heilige Communie uiteraard nog ver-
der. 
Toen zei in bed lag vroeg ik haar wat 
ze eigenlijk het leukste vond van deze 
dag.
Zij antwoordde: “Toen ik de hostie 
kreeg mama”. 
Bij deze wil ik de werkgroep Eer-
ste Communie en pastor Suidgeest 
ontzettend bedanken voor de mooie 
voorbereiding naar en de dag van de 
Eerste Heilige Communie. 

De mama van Kim en Twan

Hoe vaak denken wij niet
Ach, wat is dat armoedig.
Maar… is het armoedig?
Het kan ook echte armoede zijn!

In deze tijd van welvaart kan je dat bijna niet 
voorstellen. Maar toch……
Er zijn gezinnen en alleenstaanden in onze 
omgeving die in grote  financiële nood verkeren. 
Bijvoorbeeld alleenstaanden met opgroeiende 
kinderen.
Gezinnen met veel ziek en zeer en zo zijn er nog 
veel situaties te noemen.

Voor deze gezinnen en alleenstaanden willen wij 
zoveel mogelijk een hulp zijn door hen financieel 
te steunen.

Wilt u of uw bedrijf ook helpen?

Dat kan!

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons 
IBAN/rekeningnummer      
              
NL57 RABO 0368 9506 54

Ten name van: PCI Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de 
Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
Secretaris : mevrouw L. Broersen
                   0228-581039 

Armoedig of Armoede 
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Iedere dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en mis-
sionaire werkers wereldwijd de strijd 
aan tegen onrecht en armoede. Van-
uit Nederland dragen we hieraan bij 
met de Pinksteractie voor de Week 
van de Nederlandse Missionaris 
(WNM). Deze collecteweek loopt 
van 16 t/m 24 mei en is een blijk 
van steun voor onze missiewerkers 
wereldwijd. 

Waar missionarissen en missionaire 
werkers aanwezig zijn, gebeurt iets 
bijzonders. Gedreven door hun geloof 
en naastenliefde, stellen zij zich open 
voor het leed en de kracht van ande-
ren. Zij ‘luisteren’ met hun hart en 
veranderen levens voorgoed. Luiste-
ren met je hart is de tijdloze taal van 
de missionaris en een van de kern-
waarden van het missiewerk.
Dat bewijzen ook Jacinta van Luijk 
(56) en Rhodé Janssen (25), twee 
inspirerende vrouwen die dit jaar de 
boegbeelden zijn van de WNM 2015. 
Deze missionaire werkers zijn beiden 
actief in de strijd tegen hiv en aids en 
het stigma dat aan de ziekte kleeft. 
Rhodé doet dat in Zuid-Afrika, Jacin-
ta in Kenia.

Werken op snijvlak van leven en 
dood

 In 1982 vertrekt de pas afgestudeerde 
verpleegkundige Jacinta op 22-jarige 
leeftijd naar de sloppenwijken van 
Kisumu in Kenia. 
Bijna 18 jaar leeft de lekenmissionaris 
van Mill Hill daar samen met Keni-
aanse gezinnen. In 2001 sluit ze zich 
aan bij het Kitale AIDS Programme 
(KAP) in het noordwesten van Kenia 
om er aids-educatie te organiseren.
Sindsdien werkt ze in arme stadswij-

ken en dorpen, waar uitzichtloosheid, 
drugsverslaving en allerlei vormen 
van geweld aan de orde van de dag 
zijn. Mooi, maar moeilijk werk.
‘Ons werk speelt zich af op het snij-
vlak van leven en dood. We werken 
vanuit ons hart en met toewijding. Je 
raakt mensen diep in hun leven. Kenia 
kampt al 30 jaar met aids, maar het 
stigma en de discriminatie zijn nog 
steeds groot.’ In 32 jaar is de kern van 
Jacinta’s missionaire werk in Kenia 
niet veranderd. ‘Het gaat om een besef 
van de waarde van de schepping, een 
uiterst respect voor leven. We hebben 
daarin een taak te vervullen.’
‘Steun voor haar is steun voor ons’
Met haar overtuiging verandert 
Jacinta levens, ook die van haar col-
lega’s. Dat van Joseph Onyango (49), 
bijvoorbeeld. ‘Onder Jacinta’s leiding 
ben ik iemand geworden met een mis-
sie en een diploma.’ Dat de WNM zich 
inzet voor mensen als Jacinta raakt 
hem diep. ‘Steun voor haar is steun 
voor ons. De solidariteit en het begrip 
uit Nederlandse parochies helpt ons 
om de uitdagingen in het leven aan te 
gaan en anderen te helpen.’

Hiv-bewuste 
kerkgemeenschappen

Ook de mensen rond missionaire 
werker Rhodé Janssen zijn blij met de 
steun die zij van de WNM ontvangt. 
‘Wij hadden het geld niet om iemand 
als Rhodé aan te nemen. Dankzij de 
WNM is zij nu onderdeel van ons 
team. Zij was de ontbrekende schakel.’ 
Aan het woord is Lyn van Rooyen, 
Rhodé’s collega bij het Christian Aids 
Bureau for Southern Africa (CABSA) 
in Johannesburg, Zuid-Afrika. 
Bij CABSA herschrijft Rhodé een trai-
ningshandleiding voor christelijke 

leiders, zodat zij hun geloofsgemeen-
schappen kunnen helpen meer ‘hiv-
bewust’ te worden. ‘Per dag komen er 
in Zuid-Afrika 1.000 nieuwe hiv-be-
smettingen bij. Aids raakt niet enkel 
individuen, maar hele gemeenschap-
pen. Ik zie hoe de kerk hier een posi-
tieve rol speelt in de strijd tegen hiv 
en aids. Geestelijk leiders hebben een 
enorm publiek. Zij kunnen mensen 
inspireren, en dat gebeurt ook. Men-
sen in de kerkgemeenschap delen 
voedsel uit, geven voorlichting over 
de ziekte, bezoeken mensen die aids 
hebben, organiseren thuiszorg, breien 
truien en maken kleren voor aidswe-
zen.’

Draag bij!

Jacinta en Rhodé, twee vrouwen die 
met kracht, kunde en toewijding 
anderen helpen. Ver weg luisteren zij 
met hun hart en dienen zij met daden. 
Wilt ook u bijdragen aan het werk van 
mensen zoals Jacinta en Rhodé? 

Kijk op www.weeknederlandsemis-
sionaris.nl voor meer informatie over 
de Pinksteractie van 16 tot en met 24 
mei. Of steun de WNM met een gift 
op IBAN NL30RABO 0171 2111 11.

Pinksteractie Week Nederlandse missionaris 
16 tot en met 24 mei 2015

De taal van de missionaris
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Vanaf 1 januari 2015 zijn we gestart 
met de uitgebreide samenwerking 
binnen de vijf parochies van de regio 
Wervershoof. Deze PU werd op aan-
dringen van het Bisdom opgericht. 
Onze vijf parochies moesten opgaan 
in een fusie, maar de vijf parochiebe-
sturen konden het bisdom overtuigen 
dat wij het beste met een personele 
unie konden starten, wij werken al 
jaren samen op verschillende terrei-
nen in een goed overleg. 
Hierbij denken wij onder andere aan 
het pastores overleg en de onderlinge 
dienstenruil, tevens ook onze voor-
gangers in de Woord-Communievie-
ringen die onderling samenwerken.
Van regio-overleg is het naar regio-
bestuur gegaan.

In februari is een gezamenlijke avond 
gehouden waarop alle leden van de 
parochieraden zijn benoemd door 
het regiobestuur. Ook is deze avond 
pastor André Dekker, die per 1 maart 
voor 50% binnen deze regio komt 
werken, geïnstalleerd. We zijn blij met 
deze versterking!

In beginsel gaan wij ervan uit dat 
iedere parochie zijn eigen zelfstan-

digheid op parochieel en financieel 
gebied behoudt. Waar de vijf paro-
chies samen kunnen werken wordt 
dit geleid vanuit het regiobestuur, in 
goed overleg met de plaatselijke paro-
chieraden.
Dus samenwerking op het gebied van 
de taakvelden Liturgie, Catechese, 
Jongeren, Gemeenschapsopbouw, Kerk 
en samenleving, Oecumene, Onder-
houd gebouwen en het secretariaat 
met Communicatie. Het weten en 
ondersteunen van elkaar vinden wij 
erg belangrijk.

Het regiobestuur is al een paar keer 
samengekomen om richtlijnen uit te 
zetten van waaruit wij de parochies 
willen aansturen en begeleiden.
Het contact vanuit het regiobestuur 
met de vijf parochieraden gaat door 
middel van het uitwisselen van de 
goedgekeurde notulen van onze ver-
gaderingen en via de afgevaardigden 
in het regiobestuur vanuit de ver-
schillende parochies met hun eigen 
taakveld. 
Het contact naar u als parochiaan 
gaat door middel van de plaatselijke 
parochiebladen, zoals daar zijn de 
Binding, Week in Week uit, Kontakt, 

Martinus Mantel en De Schakel. Hebt 
u vragen: neem gerust contact op met 
iemand van regiobestuur!
Tevens hebben de Werenfriduspa-
rochie en de Martinusparochie een 
website.

Vanuit de Communicatie was er het 
voorstel om een gezamenlijk paro-
chieblad uit te geven, maar de afzon-
derlijke parochieraden vinden dit nog 
een brug te ver en ook het financiële 
aspect speelt hierbij een belangrijke 
rol. Wel gaan we bekijken of we kun-
nen overgaan naar een gezamenlijke 
website waarin de vijf parochies ieder 
afzonderlijk een eigen account krij-
gen waarin zij hun nieuws, liturgische 
agenda en wat dies meer zij, kunnen 
publiceren.

U ziet, we zijn samen op weg gegaan. 
We houden u op de hoogte van wat 
er speelt binnen onze regio Wervers-
hoof.

Namens het regiobestuur,
Ton de Hoogt
Communicatie
Baukje Kuin-Hogendorp
Secretariaat

Start en voortgang Personele Unie Regio Wervershoof (PURW)

Nog niet zo lang geleden was het heel 
gewoon dat elke LTO afdeling een 
feestelijke oogstdankdag had, waarbij 
begonnen werd met een dankviering 
in de kerk.
Toen afdelingen gingen fuseren, 
werden die dankdagen, behalve in 
Zwaagdijk-Oost en Stedebroec,
niet meer gehouden.
De laatste tijd worden we steeds vaker 
benaderd door agrariërs, die vooral 
de dankviering in de kerk missen.

Het bestuur van afdeling LTO Noord 
afd. Westfriesland is op die verzoeken 
ingegaan en hebben we een gezamen-
lijke dankviering georganiseerd voor 
leden en oud-leden van de LTO.
Deze viering is op zaterdag 30 mei 
om 19.00 uur in de St. Victor kerk te 
Obdam en zal worden voorgegaan 
door pastor Paul Vlaar. Na de viering 
is er koffie met wat lekkers in de pas-
torie.
Achter in de kerk zal een schrift lig-

gen, waar u een gebedsintentie kan 
schrijven.
Bovendien zouden we het fijn vinden 
als u iets mee wilt brengen voor de 
Voedselbank Westfriesland.
Vriendelijke groeten, 
Voorz. LTO- Noord afd. Westfries-
land Arie Schouten

Ps Wilt u zich svp aanmelden ivm de 
catering. ap.schouten@quicknet.nl of 
0229-572456

Oogstdankdag
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Als contactpersoon van de Stille 
Omgang probeer ik elk jaar weer 
mensen te stimuleren om mee te gaan 
met deze pelgrimstocht. Dit jaar heb 
ik via de mail uitnodigingen gestuurd, 
om op deze manier mensen te bena-
deren om mee te gaan met de Stille 
Omgang. Op de promobeurs heb ik 
ook gestaan om persoonlijk een uit-
nodiging te geven aan de mensen die 
hierin waren geïnteresseerd. De wil is 
er vaak wel om een keer mee te lopen, 
maar de tijd om te gaan, ontbreekt.
Het resultaat van 29 pelgrims die dit 
jaar wel de tijd namen om mee te gaan 
is dan ook geweldig. We vertrokken 
met de bus vanaf het winkelcentrum 
richting Amsterdam. In de bus werd 
door mevrouw Pronk een pelgrims-
gebed voorgelezen en een korte uitleg 
gegeven over het mirakel van Amster-
dam en over de verlichte lantaarn in 
de Kalverstraat, waar we tijdens de 
tocht twee keer langs liepen.

De Stille Omgang is een door katho-
lieken uitgevoerde devotionele na -
bootsing in stilte en zonder uiterlijk 
vertoon van de vroegere processie ter 
herdenking van het Amsterdamse 
hostiewonder uit 1345

Jaarlijks trekken vanuit het hele land 
pelgrims naar ‘Mirakelstad’ Amster-
dam om daar het eucharistisch won-
der te herdenken en een krachtig 
 signaal van geloof af te geven, mid-
den in de grote stad Amsterdam. Dit 
jaar was West-Friesland daar verte-
genwoordigd met 137 pelgrims en 
de groep van 72 pelgrims, die lopend 
van Nibbixwoud naar Amsterdam 
waren gekomen. 
De heilige mis begon om 22.00 uur 
in de Stephanus Kerk, een mooie 
moderne kerk. Hoofdcelebrant tij-
dens de viering was hulpbisschop 
Mgr. Dr. J. Hendriks van Haarlem-
Amsterdam. 

Tijdens de preek sprak monseigneur 
Hendriks:
Het is goed dat U als pelgrim naar 
Amsterdam gekomen bent om de Stil-
le Omgang te lopen. Een mooie tradi-
tie! Die zwijgende tocht door het hart 
van de stad geeft ons gelegenheid om 
stil te bidden en te mijmeren, wat na 

te denken, te overwegen over die pel-
grimstocht. Ook heel ons leven is zo’n 
pelgrimstocht en we maken allemaal 
precies dezelfde gevoelens mee als een 
pelgrim op zo’n lange tocht: gevoelens 
van enthousiasme en ontmoediging, 
van intens geluk en van droefheid, 
van samenzijn en van eenzaamheid, 
het komt allemaal voor. Dat zijn de 
pieken en dalen op onze pelgrims-
tocht, maar we zijn pelgrims, en we 
hebben een doel, we moeten door, we 
moeten er niet in vast raken.

"Een pelgrim gaat voort, 
ontvankelijk voor 
’t onverwachte...".

Het is het thema van de Stille Omgang 
van dit jaar. Die ontvankelijkheid 
voor het onverwachte gaat dus naar 
twee kanten: soms maken we het niet 
zo best, is het geluk vrij ver te zoeken: 
houd dan je hart toch open, zie uit 
naar iets nieuws, verwacht het onver-
wachte, ga voort, ga erop uit, en pro-
beer de mooie dingen om je heen te 
blijven zien.

Wij zijn pelgrims onderweg, de Heer 
is erbij wat er ook gebeurt. Dat is een 
kwestie van vertrouwen, je kunt het 
niet zien, want de Heer is verborgen. 
Met Hem optrekken en Hem her-
kennen, dat is de levenskunst van de 
pelgrim.

Tijdens de dienst zongen de vrienden 
van het Gregoriaans een Latijnse mis 
en diverse liederen. De lezingen wer-
den gedaan door de heer Piet  Klaver. 
Voor de zegen werd het gedicht: 
“Ontmoeting” voorgelezen. Na afloop 
vertrokken we met de bus richting 
het Spui om aan de Stille Omgang te 
beginnen. 

Het is heel indrukwekkend om ’s 
nachts met een grote groep pelgrims 
in stilte en gebed te lopen, in een stad 
waar het nooit stil is. Het drukke uit-
gaansgebied van de stad en de jonge-
ren daar aanwezig, het stoorde ons 
niet. De stilte werd goed behouden 
tijdens de tocht. Het blijft een erva-
ring die niet valt uit te leggen en voor 
ieder heel bijzonder voelt, 
Er liepen in de nacht van 21 op 22 

maart 2015 ongeveer 6500 mensen 
mee. Het verloop van de tocht was 
goed georganiseerd. Na afloop stond 
in de Lutherse kerk koffie/thee klaar 
en konden we nog even napraten over 
hoe een ieder het had ervaren. We 
kregen een seintje voor vertrek en met 
iedereen in de bus aanwezig, reden we 
Amsterdam uit. Met een voldaan en 
goed gevoel gingen we richting huis. 

Tot volgend jaar.
Margriet de Vries

Gedicht: ONTMOETING

Ben jij het, Mens van vlees en bloed,
die ik ‘onderweg’ steeds weer ont-
moet, 
op al mijn toegangswegen.
Bij leven heb ik jou nooit gekend, 
maar het voelt of je er altijd bent, 
nooit kom jij ongelegen.

Ben jij het, Mens van vlees en bloed,
ik vraag me af hoe Jij dit doet,
onzichtbaar voor mijn ogen.
Je geeft mij adem, spreekt mijn taal,
je voegt iets toe aan mijn verhaal,
ik raak erdoor bewogen.

Ik dank je, Mens van vlees en bloed,
soms maak jij nét mijn dag weer 
goed,
dan kan ik er weer tegen.
Jouw Stem ligt vast in mijn gehoor,
jouw woord dringt zuiver tot mij 
door,
voor mij ben jij…een zegen.

Evaluatie de Stille Omgang 2015
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Vastenaktie Wat doen we?
Vastenaktie Nederland ondersteunt 
campagnes tijdens de vastentijd en 
de adventstijd van Katholieke parti-
culiere initiatieven en voert zelf ook 
campagnes om geld te werven voor 
projecten in ontwikkelingslanden. 
Daartoe selecteren wij projecten, laten 
we ze uitvoeren en controleren. De 
projecten die we steunen zijn sociaal-
economisch van aard, kleinschalig en 
zoveel mogelijk gericht op zelfhulp. 
De Vastenaktie wil mensen in ont-
wikkelingslanden ondersteunen die 
werken aan meer menswaardigheid 
in alle facetten van het mens-zijn. 
Anderzijds wil Vastenaktie mensen in 
Nederland vanuit het R.-K. geloof en 
vanuit een spiritualiteit van gerechtig-
heid, aan het denken zetten over hun 
plaats in een geglobaliseerde mon-
diale samenleving. Solidariteit met 
medemensen in nood, ook ver weg, is 
een wezenskenmerk van kerk-zijn.
Dit doet Vastenaktie via een aantal 
wegen. 
Allereerst gaat Vastenaktie actief op 
zoek naar kleinschalige projecten om 
te ondersteunen in het buitenland. Dit 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
het grote internationale katholieke 
netwerk waarvan zij deel uit maakt.
Een andere weg verloopt via project-
houders in Nederland. Kleine particu-
liere initiatieven hier vragen subsidie 
aan bij Vastenaktie. Vastenaktie con-
troleert de betreffende projecten en 
geeft de projecten de mogelijkheid in 
aanmerking te komen voor deelfinan-
ciering. Hiermee stimuleert de Vas-
tenaktie relaties tussen 'hier en daar', 
en kunnen lokale gemeenschappen in 
Nederland zich inzetten voor lokale 
gemeenschappen elders. Vastenaktie 
Nederland is de Rooms Katholieke 
hulporganisatie voor Nederland.
We werken samen met partners om 
wereldwijd hoop te brengen aan en 
solidair te zijn met gemeenschappen 
van mensen. Speciaal op die plekken 
waar mensen leven in de marge van 
het bestaan. Wij staan naast hen, om 
met hen armoede en onrechtvaardig-
heid te bestrijden. We werken met 
mensen ongeacht hun geloofsover-
tuiging. Wij zijn geïnspireerd door de 
ervaringen en hoop van mensen die 
in mensonwaardige omstandighe-
den leven, door het Evangelie en de 

Katholieke sociale leer. Wij werken 
aan een wereld waarin mensen waar-
dig kunnen leven in veiligheid en vrij-
heid, met kansen om hun talenten te 
ontplooien en in te zetten. Wij dagen 
mensen in Nederland uit hun leven 
te veranderen voor het welzijn van 
iedereen. Onze visie (onze droom)
Is een veranderde werkelijkheid die 
uitzicht geeft op een Hemel op aarde.
Dit is een wereld waarin:
De waardigheid en rechten van elke 
persoon worden gewaardeerd en 
gerespecteerd
•	 Iedereen	 toegang	heeft	 tot	de	basis	

levensbehoeften
•		Vrouwen	 en	 mannen	 een	 gelijk-

waardig aandeel hebben in het 
vormgeven van hun gemeenschap-
pen en onze wereld

•	 De	 talenten	 van	mensen	 en	 gaven	
van de Schepping door allen wor-
den gedeeld voor het welzijn van 
iedereen (goed rentmeesterschap)

•	 De	 structuren	 en	 groepen	 die	 het	
leven van mensen vormgeven, 
rechtvaardig zijn en vrede brengen

•	Mensen	 in	 levende	 gemeenschap-
pen in Nederland en het buitenland 
op elkaar betrokken zijn en duur-
zaam met elkaar verbonden.

•	 Families,	 groepen	 en	 personen	 in	
verscheidenheid naast elkaar kun-
nen bestaan met een openheid voor 
elkaar. Hierdoor vormen ze een 
eenheid in hun veelsoortigheid.

Katholieke Sociale leer
De visie van de Stichting is gebaseerd op 
de vier kernbegrippen uit de Katholieke 
Sociale leer: waardigheid voor iedere 
mens, solidariteit onder de wereldwijde 
mensenfamilie, een goed gebruik en een 
gerechte verdeling van welvaart en goe-
deren (bonum commune) en het geven 
van kansen aan mensen om zelf aan meer 
menswaardigheid te werken (subsidiari-
teit).

Zonder parochies en vrijwilligers 
geen Vastenaktie campagne
Aan de inzet van kerkelijke vrijwil-
ligersgroepen in Nederland ontleent 
Vastenaktie haar bestaan.

Breed gedragen actie
Jaarlijks zetten zich bijna 4000 vaste 
vrijwilligers aangevuld met meer dan 
12.000 actie-vrijwilligers in meer dan 
1000 werkgroepen verspreid over 
heel Nederland in voor Vastenaktie. 
Samen werken ze, in hun parochie, 
op school, in de wijk, aan een vernieu-
wende en eigentijdse invulling van de 
vastentijd. Bezinning op onze leefstijl, 
solidariteit met anderen wereldwijd 
en spiritualiteit in ons eigen leven 
gaan daarbij hand in hand.
•	 Voor	 €	 50,00	 kan	 een	 jongere	 een	

computertraining van een week 
volgen.

•	 Voor	 €	 150,00	 kan	 een	 eendaagse	
training over persoonlijk leider-
schap of geweldloos samenleven 
voor 25 deelnemers worden georga-
niseerd.

•		Voor	€	275,00	kan	een	bloeddonatie-
campagne worden georganiseerd.

•		Voor	€	850,00	kan	een	bibliotheekje	
in een theeplantagedorp worden 
voorzien van boeken.

•		Voor	€	9.000,00	kan	SETIK	drie	jaar	
lang een jongerenwerker in dienst 
nemen die kinderen en jongeren 
begeleidt bij hun ontwikkeling.

In 2015 ondersteunt Vastenaktie de 
theeplantages van Sri Lanka, zoals 
u eerder heeft kunnen lezen in Nu 
en Straks. De bijdrage vanuit de 
parochie dit jaar was € 910,- en de 
spaardoosjes van de kinderen van de 
Werenfridus school  hebben € 323,- 
opgeleverd. Een mooi resultaat! 
Hieronder kunt u lezen hoe het geld 
wordt besteed. Wilt u nog meer over 
dit onderwerp lezen? Ga dan naar 
de websitewww.vastenaktie.nl
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Wat is specifiek voor De Wilgenhof?
Het is kleinschalig, het heeft drie 
woongroepen van elk acht bewoners, 
de zorg kent daardoor heel goed de 
mensen die daar wonen. Er zijn men-
sen die, als het nodig is, de boodschap-
pen doen met de bewoners, koken 
voor ze, men kan de was door hen 
laten verzorgen en het schoonmaken 
van de kamers kan worden gedaan. 
De mensen krijgen maximale aan-
dacht. Jammer is wel dat door de 
opgelegde bezuinigingen,  ’s nachts 
maar één verzorgende aanwezig is 
voor de drie woongroepen, eigenlijk 
is dat tekort. Als de zorg extra hulp 
nodig heeft ’s nachts, moet ze bellen 
en voordat iemand dan aanwezig is, 
gaat daar wel wat tijd overheen. 

Prima zorg

Haar man Henk Woldberg, lijdt al 
zes jaar aan Alzheimer en afasie en 
is sinds september 2014 een van de 
bewoners van Wilgenhof. Hij is laatst 
gevallen. Nu staat er een scanpaaltje 
(paaltje met sensor) naast zijn bed. 
Zodra hij zijn benen over de rand tilt, 
gaat een signaal naar de zorg, zodat 
een valpartijen voorkomen kan wor-
den. 
De zorg is prima, maar ze kunnen 
uiteraard niet de hele dag zijn hand 
vasthouden. Ze zijn verschrikkelijk 
lief voor hem en hij is gelukkig niet 
moeilijk in omgang. 
Mevrouw Woldberg kan komen en 
gaan wanneer ze wil, ze heeft een 
blueChip om binnen te komen. Haar 
man kan door de afasie niet meer pra-
ten. Een enkele keer zegt hij ‘lief ’ of 
‘fijn’. Laatst vroeg hij aan een van de 
verzorgsters hoe of ze heette en die 
stond echt perplex. We weten niet wat 

er in zijn hoofd omgaat, dat is heel 
frustrerend.
Dat hij niet meer met zijn kleinkin-
deren kan praten is voor hem het erg-
ste. 
Henk zit op woongroep drie. Elke 
groep bestaat uit acht mensen. De 
groep als zodanig is heel hecht en 
ook de familie van de bewoners ken-
nen elkaar goed. Mevrouw Woldberg 
komt elke dag.
De bewoners worden geholpen wan-
neer ze wakker worden, dat is heel 
prettig. Soms krijgt iemand een 
broodje bij zijn/haar bed. Ze kunnen 
hun eigen tempo bepalen.
Voordat Henk naar De Wilgenhof 
verhuisde, was er thuiszorg. Dat werd 
echter te zwaar. Mevrouw Woldberg 
sliep ’s nachts niet meer en de kinde-
ren gaven aan dat het zo niet langer 
kon.

Dagindeling

De bewoners worden ’s morgens 
gewassen of gedoucht, net wat ze wil-
len en hoe laat ze wakker zijn. Daarna 
ontbijten ze in de huiskamer. Om half 
elf is het gezamenlijk koffiedrinken 
in de huiskamer. Extra visite is geen 
enkel probleem, die kunnen ook kof-
fie of thee drinken in de huiskamer.
In groep drie gebruiken ze sinds kort 
de warme maaltijd onder de middag. 
Het is een ‘experiment’ en heeft te 
maken met de bezetting van de zorg. 
Tot nu toe gaat het erg goed. 
’s Avonds eten ze gezamenlijk een 
broodje en kan tv worden gekeken in 
de huiskamer of op de eigen kamer. 
In de huiskamer wordt dan ook weer 
koffie of thee gedronken. Daarna bed-
tijd, voor de een is dat om negen uur 
en voor de ander om tien uur.

De hele dag is iemand van de zorg 
aanwezig en tijdens het ontbijt, warm 
eten en de lunch is er extra hulp. Er 
draaien ook veel vrijwilligers mee.

Gymmen

Dinsdagochtend om de week komen 
alle bewoners bij elkaar in het restau-
rant van de Oude Dame om liedjes te 
zingen onder begeleiding van Anneke 
Breg-Swart of Ina Sijm-Kuip en Dick 
Boon. Iedereen heeft een boek met 
teksten van de liedjes.
De week erop gaan ze gymmen, sinds 
een paar maanden is dat op de dins-
dagochtend in de gang. Het zijn hele 
brede gangen dus dat is geen enkel 
probleem.
Er wordt een kleed neergelegd met 
cijfers en de bewoners kunnen dan 
om beurten met een klein pittenzakje 
gooien om de hoogste punten.
Dat is heel gezellig. Het is een leuk 
half uurtje, daarna nog even een 
glaasje fris en dan is het alweer tijd 
om te eten. 
Voordat Henk hier kwam wonen was 
er geen gym. Omdat ze allebei uit de 
gymnastiekwereld komen, is het idee 
ontstaan. Je zou het nu niet zeggen, 
maar hij was vroeger de trainer van 
de Nederlandse turnploeg. Mevrouw 
Woldberg zat zelf in die ploeg en zo is 
het gekomen! 
Ze schelen elkaar acht jaar, daar is ze 
nu blij mee. Nu kan ze haar man nog 
helpen op 75-jarige leeftijd, anders 
had dat waarschijnlijk niet gekund.

Andere activiteiten

Er is een klein handwerkclubje een 
keer in de zoveel tijd. Soms is er een 
sjoelcompetitie, of een bingomiddag. 
Er zijn ook bewoners die nog kunnen 
bridgen of klaverjassen, dat gebeurt 
dan met vrijwilligers. Punten worden 
meestal niet geteld, het gaat om de 
gezelligheid.
Er zijn veel vrijwilligers die iets met 
de bewoners gaan doen. Wandelen, 
puzzelen, spellen, voorlezen, geheu-

In gesprek met.... 
mevrouw Woldberg
De Wilgenhof is geen verzorgingshuis maar zelfstandig wonen met zorg.  
De bewoners huren een kamer van Woningstichting Het Grootslag en de 
zorg is van Wilgaerden. Wat gebeurt daar allemaal in dat nieuwe,  moderne 
zorggebouw. Wij zijn in gesprek gegaan met mevrouw Woldberg. Door 
de ziekte van haar echtgenoot is ze noodgedwongen ervaringsdeskundige 
geworden. Zij wil ons graag vertellen over haar ervaringen met bewoners, 
verzorgsters en het leven in De Wilgenhof .
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genspellen met de braintrainer of wat 
dan ook. Sommige bewoners helpen 
zelf met eten klaarmaken of afwassen. 
’s Middags wordt weleens een lekker 
wijntje, advocaatje of portje geschon-
ken. ’s Zondags wordt voor eigenge-
bakken taart gezorgd door de familie, 
dat is een beetje traditie geworden.

Blanckendael

22 mei willen ze met de bewoners naar 
het dierenpark Van Blanckendael in 
Tuitjehorn. Medegeorganiseerd door 
verzorgster Anny Hink en geschon-
ken door Univé via de maatschappe-
lijke beursvloer. Het wordt een hele 
organisatie, maar ontzettend leuk. 
Afgelopen kerstperiode zijn de bewo-
ners naar de kerk geweest om de 
kerststal en de kerstversieringen te 
bekijken. Dit was ook door iemand 
van de zorg georganiseerd. 

Communie

Sinds een paar maanden komt pastor 
Suidgeest elke laatste vrijdag van de 

maand de communie uitdelen. Dat 
voegt echt iets toe. Dit is geregeld door 
Karin Huisman. Mevrouw Woldberg 
is één keer per maand ook in huize St. 
Jozef te vinden als vrijwilligster. 
Henk heeft een aangepaste rolstoel. 
Deze heeft hij via WMO van de 
gemeente Medemblik vergoed gekre-
gen. De ambtenaar van de gemeente 
zei: 
‘De rolstoel vervangt zijn benen, dus 
heeft hij hem nodig’.

De zorg

Van elke bewoner wordt alles wat die 
dag gebeurt in de computer bijge-
houden. Of het nu gaat over het eten, 
naar het toilet gaan of het slapen, alles 
moet verantwoord worden. Het gaat 
gelukkig niet ten koste van de ‘echte’ 
zorg.
Soms neemt iemand van de zorg haar 
hond mee, een Labrador. De bewo-
ners vinden dat geweldig. Laatst legde 
de hond zijn kop op Henk zijn been, je 
ziet hem dan glunderen.
Een van de verzorgsters had laatst 

haar baby’tje mee. Mevrouw Wold-
berg vertelt dat ze Henk dan ‘weg’ 
ziet smelten. Kleine kinderen heeft 
hij altijd geweldig gevonden. Als de 
kleinkinderen op visite kwamen gin-
gen ze altijd het eerst naar opa.

Bewoners

Ieder heeft zijn eigen aanpak nodig en 
daar gaat de zorg heel goed mee om. 
Dat is mooi om te zien. Als de koek-
trommel bijvoorbeeld open blijft, kan 
het gebeuren dat iemand geregeld als 
hij/zij langsloopt er een koekje uit 
pakt. Een simpele oplossing is om het 
deksel er weer op te doen en terug te 
zetten in de kast.
Het kan zijn dat een bewoner onrus-
tig is. Dan proberen ze om hem/haar 
een klusje in handen te geven, zodat 
hij/zij nuttig bezig is.

Vliegtuigen

Mevrouw Woldberg is geboren op 
een boerderij in Sloten. Door stads-
uitbreiding werd de grond onteigend 
en had haar vader in Landsmeer een 
boerderij waar haar broer nog steeds 
woont.
Henk is in Amsterdam geboren. Ze 
hebben zelf 34 jaar in Zwanenburg 
gewoond. Toen hadden ze genoeg 
vliegtuigen over zien komen en 
gehoord. Daarna kwamen ze naar 
Wervershoof en dat is gelijk heel 
goed bevallen. Ze hebben er prachtig 
gewoond.
Ze hebben vier kinderen, twee doch-
ters; in Wieringerwerf en Badhoe-
vendorp en twee zoons; in Colorado 
Amerika en Almere en er zijn zeven 
kleinkinderen

Te koop

De woning van de familie Woldberg 
staat te koop vanaf augustus vorig 
jaar. In het begin in de stille verkoop. 
Henk ging die tijd naar de zorgboer-
derij de Tulp in Andijk en het zou te 
confronterend zijn als hij bij terug-
komst een boord met ‘te koop’ in de 
tuin zou zien. 
Alles kwam echter in een stroomver-
snelling terecht doordat de gezond-
heid van haar man ernstig achteruit-
ging en hij niet langer thuis verzorgd 
kon worden. 
Zelf gaat mevrouw Woldberg in 

Je zou het nu niet zeggen, maar hij was vroeger de trainer van de Nederlandse 
 turnploeg. Mevrouw Woldberg zat zelf in die ploeg en zo is het gekomen! 
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een nieuw huurappartement aan de 
Olympus wonen, zodra deze klaar is.

Wij danken mevrouw Woldberg voor 
haar gastvrijheid en voor het mooie 
soms zeer persoonlijk interview en 
wensen dat zij straks plezierig zal 
wonen, toch nog dicht bij haar man. 
Henk was in zijn goede jaren dikwijls 
in de kerk te vinden. Hij was een van 
de kosters van de Werenfriduskerk en 
bleek een welkome aanvulling voor 
het kosterskorps. Door zijn zeer tech-
nisch inzicht wist hij vele ongemakken 
in kerk en pastorie te verhelpen. Door 
hem is het beklimmen van de trap naar 
het koor een stuk verbeterd door een 
extra leuning en kan het Mariabeeld, 
in de maanden mei en oktober, zonder 
halsbrekende toeren worden vervoerd 
op haar eigen rollend onderstel. Wij 
zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar Laatst legde de hond zijn kop op Henk zijn been, je ziet hem dan glunderen.

Taizé Westfriesland organiseert op 
31 mei de tweede Taizé-viering van 
dit jaar. Na de eerste drukbezochte 
viering in Westwoud, is het nu de 
beurt aan Hoorn. De viering vindt 
plaats in het Stiltecentrum van de 
Koepelkerk aan het Grote Noord. 
Aanvang 19:30 uur. Ook dit keer 
wordt de viering weer begeleid met 
live muziek.

Wat is een Taizé-viering? 

Een meditatieve Taizé-viering is een 
korte viering van circa 45 minuten, 
met weinig gesproken woord en veel 
zang. Een moment van rust en bezin-
ning in deze hectische wereld waarin 
het de kunst is om tussen de waan van 
de dag ook het mooie te blijven zien.

De essentie: rust en ruimte om bij 
jezelf te komen, bij jezelf naar binnen 
te kijken, te danken voor wat geschon-
ken is, te bidden voor wat je wenst, je 
angsten van je af te laten glijden. Geen 
lange teksten, geen gepreek, maar 
zingen, meditatie en korte gebeden. 

En hoewel er stoelen genoeg zijn, zit 
je bij voorkeur op de grond, dus neem 
een kussen of bidbankje mee. 

Buiten de vieringen gaat het vooral 
om ontmoeten. Ontmoetingen van 
generaties, culturen, gelovigen van 
verschillende richtingen en niet-ge-
lovigen. We hopen met de vieringen 
vooral ook jongeren aan te spreken.

Liederen centraal

Kenmerkend voor de Taizé-gemeen-
schap zijn de liederen. Het zijn korte 
liederen die meestal vele malen achter 
elkaar gezongen worden. De gedachte 
hierachter is, dat het lied als een gebed 
in je onderbewustzijn plaatsvindt en 
zo de hele dag kan dienen als medita-
tief, stil verlangen naar God. Vaak zijn 
de liederen een of twee regels lang. 

Wat is Taizé?

In de Bourgogne in Frankrijk ligt 
het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) 
waar een broedergemeenschap jaar-

lijks vele duizenden mensen trekt. 
Het plaatsje is al tientallen jaren een 
wereldberoemde pleisterplaats van 
oecumenisch ingestelde, vooral jon-
ge christenen. De gemeenschap van 
Taizé telt een honderdtal broeders uit 
bijna dertig landen. 
Er zijn vele mogelijkheden om over 
het geloof te praten, je te verdiepen en 
te praten over maatschappelijke kwes-
ties. In de loop der jaren zijn jongeren 
in steeds grotere aantallen naar Taizé 
gekomen. Ze komen uit alle wereld-
delen, nemen deel aan de vieringen 
en ontmoetingen. Taizé bestaat dit 
jaar 75 jaar!

Taizé Westfriesland

Begin dit jaar besloten leden van PKN 
en RK de handen ineen te slaan en 
meditatieve Taizé-vieringen in West-
friesland te gaan organiseren onder 
de naam Taizé Westfriesland.

Volg Taizé Westfriesland op de gelijk-
namige Facebookpagina of mail naar 
taizewestfriesland@gmail.com

Taizé-viering op zondagavond 
31 mei in Hoorn
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Familieberichten

Op 15 maart 2015 is met gelovig ver-
trouwen rustig ingeslapen jacob (jaap) 
Sijm. Het was op de leeftijd van 90 jaar 
in Huize St. Jozef. Daar heeft hij met 
zijn echtgenote in zijn laatste levens-
fase de goede verzorging ontvangen 
die hij niet kon missen. In herinne-
ring aan zijn levensweg komt al gauw 
naar voren, dat in Jaap’s jonge leven de 
oorlogsjaren diepe indruk op hem heb-
ben gemaakt. Hij kreeg op zekere dag 
een oproep om te dienen; hij ging naar 
een kamp in Duitsland en zag de dood 
regelmatig voor ogen. Gelukkig kwam 
er het moment dat hij weer huiswaarts 
kon keren. Verschillende oorlogsbeel-
den zou hij nooit meer vergeten. Zijn 
jonge leven ging verder. Het was met 
een blije ontmoeting, verkering en een 
verbintenis voor altijd, een gelukkig 
huwelijk met Tiny Rood. Er kwam een 
gezin met acht kinderen. Twee kinde-
ren mochten helaas niet blijven, op 
jonge leeftijd gestorven. 
We denken terug aan een actief leven: 
als tulpenbouwer, cafetariahouder van 
de Stormvogel, elektricien, EHBO, vrij-
williger bij het Rode Kruis en hulp op 
de Henri Dunant.
Tweemaal was er een reis naar Afrika, 
met helpende handen bij de bouw van 
een school bij Pater Jac. Sijm in Malawi. 
Meerdere malen was er een vakantie-
familiereis. Bijzonder te noemen zijn de 
reizen naar Lourdes, Rome en Israël. De 
kinderen waren intussen hun eigen weg 
verder gegaan. Kleinkinderen werden 
geboren. Weer een fase verder kwamen 
er achterkleinkinderen. Zijn laatste ach-
terkleinkind Levy heeft hij kort geleden 
nog in zijn armen gedragen, met ont-
roering en dankbaarheid. Hij was moe. 
Hij wees met zijn vinger naar boven 
als teken dat hij weer op reis ging, zijn 
grote reis naar een eeuwig Thuis. Op 19 
maart was de afscheidsviering in de St. 
Werenfriduskerk, met dankbare woor-
den en herinneringen. Daarna was de 
begrafenis op het  kerkhof.

Op 25 maart 2015 is op de leeftijd van 
83 jaar overleden Catharina jacoba 
(Tiny) Boon-Kooter. Ernstig is haar 
ziekte geweest. Moedig is zij ermee 
omgegaan, met sprankeltjes hoop in de 
mindere dagen die er zijn geweest om 
te overleven.
Haar geboortedag was 5 december 
1931 in een slagersgezin in Onderdijk, 
als derde van zeven kinderen. Ze heeft 
thuis een gelukkige jeugd gehad. In de 
jonge jaren van haar leven ging zij na 
de lagere school naar een kostschool 
in Bergen. Er volgde een Ulodiploma. 
Het werd daarna een kostschool in 
Nijmegen, op weg naar een onderwijs-
diploma. Ze kon al gauw aan de slag 
op een lagere school in Medemblik. 
Vroeg verkering met Toon, trouwda-
tum, huwelijk, in gelukkige levensjaren 
samen kwam er een gezin, vijf kinde-
ren. ‘Geen betere moeder voor de kin-
deren dan moeder Tiny’, dat werd een 
gezegde en zo was de herinnering. Er 
was volop ruimte om te leven en te 
laten leven. Alles kon en alles mocht. 
Het huis stond open voor wie er maar 
binnenkwam, één groot speelparadijs, 
letterlijk met bouwsteentjes, tekenspul-
len en muziekinstrumenten. Een van 
de eersten met televisie, de hele buurt 
was welkom op zaterdag: Swiebertje 
kijken! Later kwam er nog meer ruim-
te, op zolder, om van alles te beleven, 
een geweldige thuishaven. 
Moeder Tiny, met veel interesse was zij 
aanwezig in het leven van haar kinde-
ren en kleinkinderen, met humor en 
wijze woorden, haar zintuigen voluit 
open om te ontvangen, om te delen en te 
genieten. Anderhalf jaar geleden kwam 
er zorgelijk nieuws over haar gezond-
heid vanuit het ziekenhuis. Er was veel 
te verwerken met de afwisseling van 
opstandigheid en verdriet. Moedig en 
krachtig is zij ermee omgegaan, met 
daarbij aparte zorg en opvang voor 
vader Toon. In haar laatste levensfase 
kon zij thuis verblijven, met liefde en 
zorg omgeven vanuit haar gezin, een 
bijzondere tijd die haar dankbaar stem-
de. Er kwam stilte over haar beminde 
leven. In Avondwake en Uitvaartlitur-
gie was er het afscheid, met bijzondere 
herinneringen, bewondering, muziek 

en liederen. Op 30 maart was de begra-
fenis op het kerkhof. 

Op 29 maart 2015 is op de leeftijd van 
84 jaar overleden Maria Bernarda 
Nieuweboer. Het was in Huize St. Jozef 
waar zij in een laatste fase van haar 
leven de goede verzorging heeft ont-
vangen die ze niet kon missen. ‘Juf-
frouw Nieuweboer’, zo stond het op de 
familiecirculaire. Zo was zij en zo is zij 
ons bekend en zo zal dat ook blijven. 
We denken daarbij aan haar verbon-
denheid met de lagere school in Wer-
vershoof, vele jaren op de Werenfridus 
en op de Dr. Pinxterschool. Verbonden 
was zij met de kinderen, met ouders en 
gezinnen, met medeleerkrachten,  be - 
stuur en andere groeperingen. Dorps-
straat 230 was bijna heel haar leven de 
vertrouwde plek van wonen, thuisadres 
met broer Tinus. De school was een 
andere en even vertrouwde plek voor 
vorming en onderwijs: als schooljuf, 
hoofd van de school, stuwende kracht, 
coördinator. In wijdere kring was ze 
even waardevol, inzetbaar en dienst-
baar binnen de gemeenschap hier en 
binnen de parochie op vele fronten. We 
zijn dankbaar voor haar kwaliteiten die 
zij heeft ingezet. Het was bij haar: een 
rustig en verstandig nadenken, tot een 
wijs oordeel komen en daaruit hande-
len. Het was naar anderen toe met een 
welkome invulling, hartelijke steun en 
goede raad. Het was mooi om in de 
afscheidsviering in de kerk haar vroe-
gere collega’s Ben Droog en Kees Ooije-
vaar hun welgemeende dankwoorden 
te horen zeggen. Het was met prachtige 
voorbeelden, anekdotes en herinnerin-
gen, een herkenbaar en waardevol 
levensverhaal. Daaraan toegevoegd een 
gewaardeerde eigen terugblik van 
medevoorganger in de viering, Pastor 
Sjaak de Boer (o.a. Brasili-ja!), herinne-
ringen genoeg, een dankbaar getuige-
nis. Dank ook aan familiekring met 
weer andere woorden, volop van toe-
passing. Op Palmzondag is zij gestor-
ven. Een enkele dag daarvoor had zij 
uit de hand van kinderen nog een 
palmpasenstok ontvangen. Ze was er 
blij om, ze kon het zo waarderen, bege-
leiding van haar intocht in de Goede 

IN MEMORIAM
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Week. Op de ochtend van Witte Don-
derdag hebben we in de haar vertrouw-
de St. Werenfriduskerk afscheid geno-
men, voor haar op weg naar het licht 
van Pasen. Na de afscheidsviering was 
de begrafenis op het kerkhof, als afslui-
ting, op 2 april. 

Op 3 april 2015 overleed Ton (Antonius 
Martinus) Brakeboer op de leeftijd van 
65 jaar. Hij is geboren in Medemblik op 
14 juni 1949. Op jonge leeftijd verloor 
hij zijn vader; dat betekende een hele 
verwerking; het was een groot gemis 
thuis voor het gezin. De meeste van zijn 
levensjaren heeft hij hier op Wervers-
hoof gewoond, met zijn echtgenote Ria 
en hun gezin. Ton was heel handig met 
gereedschap in de hand, in en om huis, 
in datgene wat hij aanpakte. Hij had 
overal interesse in. Jarenlang was hij 
een actieve Rabo-medewerker, met zijn 
inzet voor mensen in de agrarische sec-
tor, vooral in de bollenteelt. Dit heeft hij 
vele jaren gedaan met de nodige toewij-
ding en voldoening. Hij kon heel goed 
advies geven vanuit financiële kennis 
en opgebouwde ervaring aan mensen 
om zich heen. 
Hij was een gezien persoon, actief in 
het verenigingsleven. Jarenlang was hij 
vrijwilliger bij de Brandweer. Hij was 
lid van de Herensociëteit ‘de Roos’ en 
van de biljartvereniging ‘de Soos’. Hij 
kon er volop van genieten. Ton heeft 
ook tegenvallers ondervonden. Der-
tien jaar geleden overkwam hem een 
ernstige ziekte. Na overwinning van 
zijn ziek-zijn heeft hij zijn leven geluk-
kig weer kunnen hervatten, zij het met 
wat beperkingen. Zijn kinderen schon-
ken hem vier prachtige kleinkinderen, 
waar hij enorm trots op was. In het jaar 
2014 werd hij geconfronteerd met weer 
een ernstige ziekte, die hij wel weer 
overwon. Zijn lichaam kreeg het ech-
ter steeds zwaarder te verduren om zijn 
leven in stand te houden. Zijn krachten 
gingen de laatste maanden achteruit. 
Vrij plotseling kwam het bericht van 
zijn overlijden.
Velen hebben op een mooie wijze af-
scheid van hem genomen en ook de laat-
ste gang naar het kerkhof werd begeleid 
door een prachtige zon, waar hij zo gek 
op was, en met vele lieve mensen die 
hem lief waren en die tot grote troost 
waren voor zijn echt genote, kinderen 
en kleinkinderen. Het was op 10 april. 

Op 5 april 2015 is na een ernstige 
ziekte overleden Petronella Cornelia 
Frederika (Nel) Hauwert-Brattinga 
op de leeftijd van 61 jaar. Geboren in 
Amsterdam in 1953 heeft Nel daar haar 
jeugd doorgebracht, met alle zin: vader, 
moeder en acht kinderen. Zij heeft haar 
opleiding gedaan in de bejaardenzorg, 
met diploma en invulling van werk. 
In januari 1971 verhuisde het hele 
gezin naar Wervershoof, een nieuwe 
omgeving en uitdaging. Hier leerde zij 
Nico kennen. Een trouwdatum volgde 
op 11 juli 1974. Een mooie tijd volgde 
met eigen gezin, drie kinderen. In de 
Dorpsstraat werd een mooie en ruime 
woning neergezet. Er kon heel veel, 
niets was te gek. 
Het is met dankbare herinneringen aan 
gastvrijheid, verjaardagen, schoolva-
kantiedagen, kermisplezier, buurtkin-
deren altijd welkom voor sport en spel, 
in huis en in de tuin, aan gevarieerde 
vakantieweken, zelfs de wijde wereld 
in. Nel met haar sociale betrokkenheid 
is vele jaren verbonden geweest met het 
Verzorgingshuis St. Jozef, met daar een 
vaste betrekking. Ze was er met ijver 
en zorg en voldoening. ‘Ze gaf veel en 
vroeg weinig’, een mooie typering over 
haar gezegd. Mooie jaren zijn het ook 
geworden met haar collega’s, een hech-
te band samen. In haar leven waren 
intussen drie kleinkinderen gekomen, 
met oppasdagen en plezier. 
De afbouw van haar actieve werk had 
zij voor ogen en kon ze regelen in het 
najaar van 2014. Het opende weer ande-
re invullingen van de tijd, met alle zin. 
Het was verdrietig dat dit samen ging 
vallen met eigen gezondheidsproble-
men, oktober 2014. Een longonderzoek 
in het ziekenhuis en verder onderzoek 
gaven een zorgelijke uitslag. Meteen 
volgde er een chemokuur met posi-
tieve moed maar helaas zonder dat een 
goed herstel volgde. Ook in een verdere 
tijd van behandeling en zorg bleef een 
ommekeer ten goede uit. In haar laat-
ste fase van leven en van inleveren bleef 
ze nog veel in eigen hand houden. Juist 
daarin kon ze dankbaar zijn voor goede 
zorg en liefde, thuis in eigen omgeving 
haar gegeven. Op Paaszondag kwam er 
een definitieve stilte over haar leven, 
met verwerking op weg naar de verdere 
dagen van afscheid en veel herinnerin-
gen. De crematie was op 11 april in het 

Crematorium in Schagen, met toepas-
selijke woorden, bloemen en muziek. 

Op 7 april 2015 is na een ernstige ziekte 
overleden Geertruida Wilhelmina 
Maria (Gonny) van Klaveren-Kaatee 
op de leeftijd van 57 jaar. ‘Je zou zo 
anders willen, met hoop op betere 
dagen en een blijvend herstel’, het 
zijn woorden uit die dagen. Zorg is er 
geweest over langere tijd, de krachten 
raakten op. Er kwam een definitieve 
stilte over haar beminde leven. 
De eerste ontmoeting tussen Gonny 
en Ad was in de maand januari 1977 
in Amsterdam. Het groeide vanuit dat 
prille begin naar een welkome relatie 
en liefde voor elkaar en een trouw-
datum. Een verhuizing volgde naar 
Zwaagdijk. Na bijna twee jaar, José 
was net geboren, volgde een verhuizing 
naar Wervershoof, op de Kaagweg. De 
gewenning met de gemeenschap en het 
dorp Wervershoof verliep voorspoedig. 
Na ruim twee jaar was de geboorte van 
een tweede dochter, Inge, een geluk-
kig gezin samen. Gonny was intus-
sen met alle zin lid van het parochiële 
Dameskoor geworden. Haar werd een 
bestuurstaak daarin voorgesteld, pen-
ningmeester. Deze taak heeft zij heel 
lang aangehouden, accuraat en degelijk. 
‘Zingen was haar lust en haar leven’. 
Ook van het leven heeft zij genoten. Ze 
was op verschillend terrein heel crea-
tief. Intussen waren de kinderen hun 
eigen weg gegaan, gericht op een eigen 
gezin, toekomst en nieuwe omgeving. 
Het werd Nibbixwoud en Zweden! De 
eerste kleinkinderen werden geboren, 
met herinnering aan vele gelukkige 
momenten, geregeld contact en bezoek, 
volop genieten. De keerzijde van het al 
het mooie en gelukkige was moeilijk 
een plaats te geven toen er problemen 
kwamen met gezondheid en minder 
goede dagen. Onderzoek in het zie-
kenhuis en behandelingen wisselden 
elkaar af. Gonny moest meer en meer 
inleveren. Kostbaar is de tijd geweest 
van liefdevolle zorg en aandacht bin-
nen eigen gezin en familie en zoveel 
anderen. In een laatste periode van 
wachten en waken kwam er een stilte 
voorgoed, een afscheid met dierbare 
herinneringen, met zang en gesproken 
woord in de afscheidsvieringen in de 
kerk. De begrafenis was op 11 april op 
het kerkhof. 
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Op 11 april 2015 is in ‘De Wilgenhof’ te 
Wervershoof op de leeftijd van 87 jaar 
overleden Maria Helena (Riet) Kuin-
jansen. In een langzame teruggang van 
gezondheid kwam er een stilte voor-
goed over haar beminde leven.
In Hoorn geboren op 10 augustus 1927 
is het daar de tijd geweest van haar 
jeugd en jonge jaren. Er volgde een ver-
huizing naar Wervershoof. Het was in 
het jaar 1950 door haar huwelijk met 
Tinus Kuin. Er kwam een gezin met 
zes kinderen. Na ziekte van echtgenoot 
Tinus werd werken op het land moeilijk 
en op een gegeven moment niet meer 
mogelijk. Na goed overleg volgde er 
een verhuizing naar Andijk-West met 
een nieuwe uitdaging: het beheer over 
Buurthuis Sarto. Een belangrijke tijd 
brak aan. Sarto was en werd een begrip 
bij de jeugd, de tienerclub, bij jonge-
ren. De eerste bruiloft was improvise-
ren, maar het lukte goed. Riet haalde 
haar rijbewijs en kon nu zelf inkopen 
doen. Sarto werd graag door mensen 
gekozen voor bruiloft en partijen. Riet, 
er was meer in haar leven: ze werd lid 
van het Dameskoor, lid (voorzitter) 
van de Vrouwenbeweging en van de 
KBO en koster van de kerk. Ze heeft 
vanwege vele verdiensten tot tweemaal 
een hoge onderscheiding mogen ont-
vangen: Oranje Nassau en Pro Ecclesia. 
Na verschillende jaren zijn Lenie en 
Louis de opvolgers in Sarto geworden. 
Zij hielden hetzelfde spoor aan. Ook 

zij hielden de naam van Sarto hoog als 
blikvanger en als graag te bezoeken 
feest- of familieruimte, met goede ver-
zorging en opvang.
De verdere jaren: voor vader Tinus was 
op een gegeven moment de verzorging 
nodig van Huize St. Nicolaas in Lutje-
broek. Het werd voor thuis een te zware 
belasting. Met inleveren van levens-
kracht kwam er in augustus 2005 een 
stilte voorgoed over zijn leven.
Voor moeder Riet ging haar leven ver-
der, met nog altijd verbondenheid met 
Sarto. In de laatste jaren werd het ver-
standig om een verhuizing te overwe-
gen richting ‘De Wilgenhof’. Ze kon 
niet meer zonder die goede zorg. Lang-
zaam werd het kaarsje van haar levens-
licht een kwetsbaar vlammetje; en toen 
doofde het vlammetje. Met vele dank-
bare herinneringen waren we samen 
als gezin, familie en gemeenschap om 
haar heen. Het was in de kerk van 
Andijk, moeder Riet heel vertrouwd. 
Daarna was de begrafenis op de Wes-
ter-Begraafplaats op Andijk-West, bij 
haar man Tinus, op 17 april. Zij mogen 
samen rusten in vrede.

Op 14 april 2015 is na een ernstige ziekte 
thuis overleden Gerard van Balen. Het 
was op de leeftijd van 67 jaar, nog maar 
nauwelijks aan zijn levensavond begon-
nen. Het was een hele verwerking, voor 
hem zelf, voor zijn gezin, familie en 
vele anderen.
Gerard was een markant persoon bin-

nen de Gemeente en binnen de gemeen-
schap. Hij was iemand die met volle 
teugen van het leven kon genieten. Hij 
stond aan de wieg bij de oprichting van 
Stichting Molen ‘de Hoop’, als bestuurs-
lid en vrijwilliger. Hij aanvaardde een 
functie als bestuurslid van de Dorps-
raad. Hij zette zich in om Wervershoof 
als dorp en als gemeenschap een eigen 
en waardevolle plaats te geven binnen 
de fusiegemeente Medemblik. Hij was 
mede-initiatiefnemer van de Muzikale 
Wandeling, een succes op een van de 
zomerdagen in ons dorp. Hij was lid 
van het Volksorkest met hart en ziel. 
Hij is vele jaren van betekenis geweest 
binnen de burgerlijke Gemeente met 
een bekwame invulling als een dienst 
aan de inwoners. Hij was een plezierige 
collega voor vele anderen met wie hij 
samenwerkte, in werk en vrije tijd. Het 
is een greep uit een aantal activiteiten 
waarbinnen hij zich verdienstelijk heeft 
willen en heeft kunnen maken binnen 
de gemeenschap.
Gerard is langere tijd ziek geweest, ern-
stig ziek. In die tijd was er zijn nadenken 
over dood en leven, over leven en dood. 
Er was zijn nadenken over eindigheid 
en kwetsbaarheid van leven, een laatste 
grens in het leven. In herinnering is het 
genoemd. Gerard kon goed relativeren 
en veel van het leven in goede verhou-
dingen overzien. Met toepasselijke her-
inneringen, zang en muziek was er het 
afscheid in Avondwake en Uitvaartli-
turgie. De begrafenis was op 20 april 
op het kerkhof, met ook daar muziek 
ter begeleiding.

Noa Maria,
dochter van Wouter van der Gulik en 
Manon Koomen 
(S.Koopmanstraat 138a).

Elizabeth julia en 
Beau Rudy Robert,
kinderen van Robert en Daphne van 
der Reijden-Lucassen (Wierdijk 7).

Eline Anne Roosmarie,
dochter van Jaap en Jennifer Kuin-
Meendering (Bulledik 7).

Gijs Theodorus Cornelis,
zoon van Stefan Verdonschot en 
Ilona Tensen (Kaagweg 20).

Deyn Gerardus Maria,
zoon van Chris Sierkstra en 
Sigrid Kolenberg (Raiffeisenlaan 53).

Een hartelijke gelukwens aan de 
 kinderen, aan ouders en gezinnen, 
op weg naar blije kinderjaren, 
een gelukkige jeugd en toekomst.

HUWELIJK:

Wisam Isso en Hamsa Dinha.

Een hartelijk proficiat aan het bruids-
paar, op weg naar een gelukkige 
levensweg en toekomst, in gezondheid 
en geluk met elkaar.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
Guus en Truus Wouts-Buysman.

50 jaar: 
Wil en Ria Sijm-van Diepen.

Gerard en Bets Korver-Vriend.

Nico en Els van de Swaluw-Bot.

Hartelijke gelukwensen aan de 
bruidsparen, een momentopname op 
een lange levensweg, 
daarin verbondenheid samen, 
veel herinneringen en dankbaarheid, 
temidden van gezin, 
amilie en goede vrienden. 

GEDOOPT
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Het was mei. Mees had hard 
gewerkt. Ze had een nest gebouwd 
in de grote beuk. En nu was het 
klaar. Mees vloog naar het topje 
van de boom en dacht na. 
‘Ik mis iemand,’ zei ze. ‘Ik mis mijn 
mama.’ Ze dacht nog harder na. 
‘Vroeger was mijn moeder er nog 
wel,’ zei ze. ‘Maar nu niet meer. 
De vogel is gevlogen. Ik ben groot 
geworden. Ik kan alles zelf. Maar 
toch verlang ik naar mijn moeder.’ 
Er drupte een traan uit het oog van 
Mees. De traan viel op Muis, die 
onder de boom stond. 
‘Hé,’dacht Muis, ‘waar komt die 
regen ineens vandaan?’ Muis keek 
naar boven. Het was geen regen, 
het waren de tranen van Mees.
‘Wat is er, Mees?’, vroeg Muis. ‘Je 
kijkt zo verdrietig!’ 
‘Ik mis mijn moeder zo,’ zei Mees. 
‘Ze troostte me altijd wanneer ik 
verdriet had. Dat doen moeders.’ 
‘Wat naar voor je,’ zei Muis. ‘Maar 
weet je wat? Als je naar beneden 
komt, zal ík je troosten.’ Dat deed 
Mees. Muis nam Mees in haar 
armen en wreef haar zachte velletje 
tegen Mees aan. 
‘Voel je je al wat beter?’ vroeg ze 
heel lief. 
‘Een beetje wel,’ zei Mees. 
‘Maar mijn moeder maakte ook 
vaak iets lekkers voor me klaar. 
Zonnepitjes met broodkruim, 
mijn lievelingseten.’ Dat hoorde 
Eekhoorn, die net kwam aanlopen. 
‘Wacht eens even’, zei Eekhoorn. 
‘Ik heb net een stuk brood 
gevonden. En zonnepitjes heb ik 
ook nog thuis. Ik maak het voor je 
klaar!’ Even later kwam Eekhoorn 
aangelopen met een bordje met 
het lievelingseten van Mees. 
‘Voel je je al wat beter?’ vroegen 
Eekhoorn en Muis heel lief. 
‘Nou en of!’, zei Mees met bolle 
wangen. ‘Jullie zijn als een moeder 
voor mij. Dat is erg fijn. Het 
voelt net alsof ik bij jullie hoor.’ 
Mees keek blij naar Eekhoorn. 
Maar Eekhoorn keek niet zo blij. 
Eekhoorn had een doorn in zijn 
vel. Hij kon er zelf niet zo goed bij. 
Maar Mees wel, met haar snaveltje. 
Mees haalde met haar snavel de 
doorn uit het vel van Eekhoorn. 
Toen was Eekhoorn ook weer blij. 
‘Vroeger deed mijn moeder dat 
altijd,’ zei Eekhoorn. ‘Het is fijn dat 

jij het nu wilt doen, Mees!’ Mees 
glom van trots. 
‘Hé,’ zei Muis, ‘kun je voor mij ook 
even iets doen, Mees? Ik heb al een 
tijdje last van een zere arm.’ Mees 
wist er wel iets op. Ze vloog de 
boom in en haalde een veertje uit 
haar nest. Ze legde het op de arm 
van Muis. Het was zacht en warm. 
Net een pleister. 
‘Wat fijn,’  zei Muis. ‘Je bent voor 
mij net een moeder, Mees.’ Ze 
gingen gezellig op de open plek 
zitten. Ze dronken bessensap en 
aten taart. Toen de dag voorbij was, 
en de zon achter de horizon zakte, 

gingen ze alle drie naar huis. Muis 
tripte naar haar holletje. Eekhoorn 
ging naar zijn boom. En Mees vloog 
naar het nest dat ze net gebouwd 
had in de takken van de beuk. 
Mees voelde zich een beetje raar 
en vol. Net alsof er iets nieuws ging 
gebeuren. Na een uurtje wist ze 
wat het was. Het was tijd voor een 
ei! Mees legde een ei in haar nest 
en ging zitten broeden. Dromerig 
viel ze in slaap. Nog even, en uit 
het ei zou een klein Meesje komen. 
Mees werd moeder.

Bron:wonderwel jaargang 25.
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