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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

’smorgens 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

De weg van de
Mensenzoon en zijn
volgelingen

Jezus en zijn leerlingen
trokken naar de dorpen bij
Caesarea van Filippus. En
onderweg vroeg Hij zijn
leerlingen: ‘Wie zeggen de
mensen dat Ik ben?’ 
Ze zeiden Hem: ‘Johannes de
Doper, volgens anderen Elia,
en weer anderen zeggen: “Een
van de profeten.” ’ 
Hij vroeg hun: ‘En jullie, wie
zeggen jullie dat Ik ben?’
Petrus antwoordde Hem: ‘U
bent de Messias*.’ 
Hij verbood hun met iemand
over Hem te spreken. Hij
begon hun uit te leggen: de
Mensenzoon moet veel lijden,
Hij moet verworpen worden
door de oudsten, hogepriesters
en schriftgeleerden, ter dood
gebracht worden, en na drie
dagen opstaan. Hij sprak
hierover ronduit. 
Petrus nam Hem apart en
begon Hem de les te lezen.
Maar Hij keerde zich naar zijn
leerlingen, keek hen aan en
berispte Petrus: ‘Weg daar,
achter Mij, satan, want jouw
gedachten zijn niet Gods
gedachten, maar die van
mensen.’
Hij riep de menigte met de
leerlingen bij zich en zei tegen
hen: ‘Als iemand achter Mij
aan wil komen, laat hij dan
met zichzelf breken, zijn kruis
opnemen en Mij volgen. Want
wie zijn leven wil redden, zal
het verliezen. Wie zijn leven
verliest vanwege Mij en de
goede boodschap, zal het
redden.

Marcus 8, 27-35
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Van de redactie
De tijd gaat snel en de vakantieperiode zit er helaas
weer op. Tijd om ons te buigen over het parochie-
blad dat in september bij u op de mat ligt. 
Het nieuwe parochieseizoen wordt geopend op
27 september met het Thema: ‘Een nieuwe uit da-
ging,…blik vooruit’. In september wordt ook de
 vredesweek gehouden. Daarin wordt door de Raad
van Kerken aandacht besteed aan ISIS in het
 Midden-Oosten en in Europa en het vluchte -
lingenprobleem, interessant om daarover van
 gedachten te wisselen met elkaar.

Hoewel het weer met kermis barbaarse slecht was ,
is er toch een leuke spraakmakende actie gevoerd
door Auxilia-Brasili-ja om een nieuw gekozen doel
van ‘de Straat(m)ijsjes van Amigos Colombianos
te kunnen ondersteunen. 

Met de werkgroep Auxilia heeft de redactie een
 interview gehouden dat u in dit blad kunt vinden.

Naast nog andere aardige en interessante dingen
heeft pastor Suidgeest maar liefst vijftien keer een
in memoriam geschreven over parochianen die ons
de laatste periode zijn ontvallen. Voor hem was het
dus zeker geen vakantie deze periode. Wij wensen
hem nu een paar mooie vakantieweken toe.

Veel leesplezier



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.

19 – 20 september:
VREDESZONDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:Woord-
Communieviering met Heren v/h
koor. Groep Wervershoof.

26 – 27 september:
OPENING NIEUW SEIZOEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: geen viering. 
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor. 
Pastor J. Suidgeest.
Thema: ‘Een nieuwe uitdaging,…blik
vooruit’. Opening seizoen!
In dit weekend is het in de kerk op
zondag de énige viering. Van harte
welkom! 

3 – 4 oktober: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Fanfarecorps
St.Caecilia. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:Woord-

Communieviering met
Herenkoor. 

Groep Zwaagdijk.

10 – 11 oktober: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest. 

17 – 18 oktober:
WERELDMISSIEDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met AOW-
Jongerenkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

24 – 25 oktober: 
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:Woord-
Communieviering met Middenkoor.
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Herenkoor. Pastor J. van Dril.

31 okt. / 1 nov.:
ALLERHEILIGEN
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 1 november 10.00 uur:
Woord-Communieviering
met Dameskoor. 

Groep Zwaagdijk.
maandag 19.30 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Allerzielenviering: gedachtenis van
onze dierbare overledenen.

OKTOBERLOF

In de oktobermaand is er op zondag-
avond het oktoberlof. Vanuit voor  -
afgaande jaren kennen we dit samen-
komen in de kerk. We bidden de tien-
tjes van de rozenkrans, afgewisseld
met gebedsintenties. Er is reden ge-
noeg om te bidden voor de noden in
de wereld en voor eigen intenties. Er is
koorzang en samenzang. Het Maria-
beeld krijgt naast het altaar een eigen
plaats met versiering en kaarsen. Er is
tijdens de viering Uitstelling van het
Eucharistisch Brood in de monstrans
en op het eind is er de zegen. De aan-
vangstijd is steeds zondagavond om
19.00 uur. Van harte welkom in de
vooravond, een rustmoment voor ons
zelf, op weg naar een nieuwe week.
Rust en bezinning in ons zelf als extra
kracht is altijd welkom. 
Een afsluitende opmerking:
Mocht er in deze maand op zondag-
avond een Avondwake zijn, dan ver-
valt die avond het Lof. 
In de vieringen van dat weekend
wordt dat meegedeeld. Het zal een uit-
zondering zijn. 

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 woensdag-
avond om 19.00 uur,

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!

Opmerking:
Verschillende jaren was er op de eerste vrijdag van de
maand ’s morgens om 9.30 uur een viering in ‘de Inzet’
(voorkamer). Deze viering komt vanaf het begin van dit
seizoen (september) te vervallen vanwege te weinig deel-
name. Wel keert de viering terug op woensdagavond,
twee dagen voorafgaand aan de eerste vrijdag, als betere
tijd in de avond. 
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Liturgisch rooster
van 12 september tot en met 2 november 2015



De plaatselijke Raad van Kerken organi-
seert in de jaarlijkse Vredesweek van
 september een informatie- en bezin-
ningsavond op woensdag 23 september a.s.
Plaats van samenkomen is de dagkerk in
de r.k. parochiekerk op Andijk-West,
Bangert 6.
Het aanvangsuur is: 20.00 uur.

Als spreker is voor deze avond uitgeno-
digd dhr. Jan Jaap van Oosterzee, verbon-
den met ‘Pax-voor-vrede’.

Onderwerp op deze avond is: 
‘ISIS in het Midden Oosten en in
 Europa’.

Enkele aandachtspunten:
1. Wat betekent ISIS in het Midden Oos-
ten?
Wat is de betekenis voor mensen in
Syrië en Irak? Hoe heeft ISIS zich zo
kunnen ontwikkelen? Waarom de be-
dreiging van andersdenkenden en re-
ligieuze minderheden?
Er sluiten zich mensen bij ISIS aan.
Waarom eigenlijk?

2. Wat betekent dit alles voor Europa?
ISIS-strijders van onze eigen bodem.
Conflict aan onze grenzen. Betrokken
raken in al weer een oorlog in het
Midden Oosten. Vluchtelingenpro-
bleem.

3. Wat kunnen wij ertegen doen?
Het wij-zij denken. Wat doet PAX

daar? Focus van de Vredesweek is:
bruggenbouwers ondersteunen.

De plaatselijke Raad van Kerken nodigt
genoemde spreker uit met zijn verhaal,
met beeldmateriaal, informatie en discus-
sie om dit actuele onderwerp voor ons toe
te lichten.
Tevens de uitnodiging aan vele belang-
stellenden om aanwezig te willen zijn op
deze avond.
ISIS is regelmatig in het nieuws. Dan is er
zorg, dreiging, er zijn de nodige vragen,…
Met deze avond proberen we invulling te
geven aan de jaarlijkse Vredesweek, aan-
sluitend bij het motto van dit jaar 2015:
‘Vrede verbindt’. 
PAX-Vredesweek roept dit jaar op tot ont-
moeting en verbinding en zet moedige
bruggenbouwers in de schijnwerpers. Van
harte bent u welkom, graag tot ziens!

Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, Wervershoof en 
Zwaagdijk.
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Westfriese
bedevaart
Dit jaar is de Westfriese Bede-
vaart naar Onze Lieve Vrouw
ter Nood in Heiloo op zondag
20 september 2015. 

Het programma voor deze dag is
als volgt:

10.30 uur: 
Plechtige Eucharistieviering.
Mgr. Dr. J. Hendriks, 
hulpbisschop, is hoofdcele-
brant en predikant. 
De zang wordt verzorgd door
het koor van de Bedevaart-
plaats ‘Ubi Caritas’. 

Aansluitend:
Plechtig Lof met Sacraments-
processie, muzikaal onder-
steund door de Koperblazers
van Westfriesland. 

In de kerk hangen posters met
overzichtelijke informatie. 

Westfriese Bedevaart, 
dit jaar 108e keer, 
onze aandacht waard.

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.

Vredesweek – september



11 september 2015 | Nu en Straks | 5

of allerlei conflicten, nogal eens
breed uitgemeten, dan het
Goede Nieuws waarmee alles is
begonnen. Is het Goede Nieuws
dan oud geworden? Of raakt
het in de kerk onderge-
sneeuwd? Is er teveel over de
bodem heen gekomen? Of heb-
ben wij geen ógen meer die zien
wat onder de  dek laag is te vin-
den? Waarom zegt men: het in-
stituut, en waarom zegt men
niet: de gemeenschap van men-
sen die geloven in God en in
Jezus Christus, onder wie er
velen zijn die zich toewijden tot
het  uiterste?’

Vanuit deze gedachte: dank
voor uw toewijding, inzet, aan-
wezigheid, gericht naar het
nieuwe seizoen, het komende
werkjaar. Met elkaar zijn we on-
misbaar en van heel veel
waarde om onze eigen gemeen-
schap levend en levendig te
houden. Onze Werenfriduskerk
als ruimte om te vieren en
samen te komen én daarnaast
‘de Inzet’ voor ontmoeting, re-
petitie en activiteiten mogen
steeds weer uitnodigend zijn. In
de liturgische agenda aan het
begin van deze ‘Nu en Straks’
staat zondag 27 september ge-
noemd met een openings -
viering in de kerk. 
Thema: ‘Een nieuwe uitda-
ging,….blik vooruit!’
Zo is het ook. In dat thema: een
hartelijk welkom! 

Pastor J. Suidgeest 

De tijd na een geslaagde vakantie heeft
het leuke van aangename herinneringen,
enthousiaste verhalen, foto’s. Er is ook de
herinnering en het namijmeren om wat
zo de moeite waard is geweest. Met vele
anderen kun je vaststellen: gek toch dat je
in die dagen zo anders bent en zo anders
doet. Je hebt genoten van een zonsonder-
gang over het water. Je bent onder de
 indruk van een monument. Je staat een
tijdje stil bij een stromend beekje. In de
vroege ochtend hoor je vogels fluiten als
een morgengroet. Op een terras gezeten
zie je allerlei mensen langs lopen en je
denkt bij jezelf: zij zijn allemaal verschil-
lend en uniek. Je neemt de tijd voor een
consumptie. Dat alles wás er al, maar nu
zíe je het.
Het werkelijk zien heeft kennelijk te
maken met tijd en zin om je eraan over te
geven, op je in te laten werken en je erover
te verwonderen. In het gewone leven van
alledag lijk je daar minder aan toe te
komen. Dat lukt niet best in de voortgang
van gewone dagen.
Daarom, het zou mooi zijn als we iets
konden vasthouden, van dat zíen en van
dat hóren, dat vóelen dat zo eigen is aan

vakantiedagen. Het zou mooi zijn om
daarmee ‘gewapend’ een goede start te
maken. Dat is: met goede zin de draad
wee op te pakken, met de nodige inzet ons
steentje (weer) bij te dragen. Dat is: als
koorlid, in een werkgroep, in activiteiten
of praktisch werk of hoe dan ook. Het is
heel wat waard om met een positieve
 instelling het gemeenschapsgebeuren te
ondersteunen door eigen aanwezigheid
en belangstelling en daar zelf ook voldoe-
ning van te ondervinden.

Mgr. Ernst, oud-bisschop van Breda, ge-
waardeerd om zijn mildheid en wijsheid,
heeft eens een mijmering onder woorden
gebracht waarin het gaat over de kerk,
over het beeld van de kerk. Je kunt tegen
de kerk aankijken als een instituut. Maar
de kerk is zoveel méér! Wie zijn wij zelf
daarin? Dat is voor hem een belangrijke
vraag. Hij schrijft daarover:
‘Een mindere deelname aan het leven van
de kerk kan of zal tot gevolg hebben, dat
het beeld van de kerk meer wordt bepaald
door het nieuws op de radio, de televisie,
in de krant of door verhalen van vroeger.
Het nieuws is voor velen eerder het falen

Goede start …..

In ons blad ‘Nu en Straks’ is ‘Nieuws van
de Parochieraad’ een vast onderdeel.
Daarmee willen we voldoen aan een stuk
informatie binnen onze gemeenschap.
Binnen dit bestuur of deze raad komen de
grote lijnen van het parochieleven samen.
Het gaat om de verschillende pastorale
taakvelden die er zijn en om verschillende
materiële zaken zoals onderhoud, finan-
ciën, werk in en rond de kerk. In de vol-
gende uitgave van ‘Nu en Straks’ nemen
we de draad weer op met een kort verslag

of de belangrijkste punten uit de vergade-
ringen. 
Andere werkgroepen, besturen en mede-
werkenden zijn er ook binnen onze ge-
meenschap. Ook voor hen is er de start
van een nieuw seizoen. Ook zij zijn er met
informatie, met activiteiten, enz. Dank is
op zijn plaats voor alle inzet, tijd en
 samenwerking. Deze ‘Nu en Straks’ laat
het een en ander al zien als openings-
nummer vanaf deze maand september. 
Over de 5 parochies van de regio heen is
er een overkoepelend bestuur gekomen,
het Regiobestuur. In het afgelopen voor-
jaar is een handige folder verschenen met
informatie daarover: Regiobestuur én in
elke parochie een plaatselijke Parochie-
raad. In deze folder de namen van
 bestuursleden en van de verschillende
taakvelden. In goed contact en samen-
werking kunnen we veel voor elkaar
 betekenen binnen het geheel van de vijf
parochies.  

Nieuws van de parochieraad



Katholieken in een islamitisch
land
Het aantal katholieken in Pakistan
 bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een
respectabel aantal, vormen katholie-
ken een minderheid in het islami -
tische land. Volgens de traditie zou de
heilige apostel Thomas door India en
Pakistan gereisd hebben om er het
christendom te brengen. De eigenlijke
missie begon in de 19e eeuw met
 legeraalmoezeniers, zowel in het zui-
den (Sindh) als meer naar het noorden
(Punjab). De katholieke Kerk draagt
met haar onderwijs en gezondheids-
zorg bij aan de ontwikkeling van
 Pakistan, waar veel armoede heerst,
het analfabetisme hoog is en veel men-
sen geen enkele toegang tot onderwijs
en gezondheidszorg hebben. 

Blasfemiewet 
In Pakistan geldt de sharia, de islami-
tische wet. Een belangrijke rol speelt
de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd
werd. Op godslastering en beledi-
gende opmerkingen over de profeet
Mohammed staan geld- en gevange-
nisstraffen en in het ergste geval de
doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit
al vele jaren in de gevangenis. Hoewel
tot nu toe geen enkele veroordeelde ter
dood is gebracht, zijn er al vaak aan-
geklaagden door islamisten vermoord. 
Alle minderheden in Pakistan lijden
onder deze wet, niet alleen christenen.
Een groot probleem is dat de blasfe-
miewet vaak misbruikt wordt om or-
dinaire burenruzies uit te vechten. 

Positie van vrouwen en meisjes 
Hoewel vrouwen en mannen volgens
de Pakistaanse wet officieel gelijke
rechten hebben, komt daar in de prak-
tijk weinig van terecht. Na Afghani-
stan en Congo is Pakistan het derde
gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is

veel geweld tegen vrouwen, zoals ver-
brandingen en verkrachtingen. Daar
komt bij dat vrouwen op veel gebieden
totaal buitengesloten zijn. Reden daar-
voor zijn de tot op heden heersende
stammentradities, die het dagelijkse
leven van de mensen nog verregaand
bepalen en vrouwen geen actieve rol
in de samenleving toestaan. In het
straatbeeld domineren mannen.
 Vrouwen zijn altijd gesluierd, onge-
acht hun religie. 

Help mee en geef hoop aan de
christenen in Pakistan 
MISSIO/Pauselijke Missiewerken
steunt de parochies en religieuzen in
Pakistan bij hun pastorale werk, onder
meer op het gebied van vrouwenrech-
ten, de interreligieuze dialoog, vredes-
werk.  

Helpt u mee? Geef dan in de collecte
op Missiezondag 18 oktober of stort
uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, 
te Den Haag.
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MISSIO Wereldmissiemaand 2015 
Geef hoop aan de christenen in Pakistan
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke
Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder
wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en ter-
roristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar
slachtoffer van geweld te worden. 
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De zomervakantie is voorbij, de scho-
len zijn weer begonnen. Ook bij de
werkgroep begint het te kriebelen om
te starten met de voorbereidingen.
Op de evaluatievergadering hebben

we afscheid genomen van twee trouwe
werkgroepleden, namelijk van Ina
Spigt en meester Ino van de Werenfri-
dusschool. Na zijn jarenlange trouwe
inzet gaat Ino genieten van zijn wel-
verdiende pensioen. Wel heeft hij aan-
gegeven een nieuwe dvd te willen
maken van de gastouderavonden en
de gezamenlijke projectavonden. Hier
zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee!
Als moeder van drie kinderen is Ina
twaalf jaar geleden bij de werkgroep
betrokken geraakt. Ina heeft al deze
jaren de agenda’s en uitnodigingen
verzorgd als ook de attenties voor de
vormelingen. Nu haar jongste ook al
heel wat jaren geleden de Schelp heeft

verlaten, is het tijd voor haar om
 verder te gaan. We zullen haar inzet en
kritische noot gaan missen! 

We kunnen alvast vertellen dat de
Vormselviering 2016 plaatsvindt op
zaterdag 12 maart. Eind oktober zul-
len alle kinderen worden uitgenodigd
om deel te nemen aan het project.

U kunt de werkgroep bereiken via
mailadres:  
werkgroepvormen@gmail.com.

Hartelijke groet,
Werkgroep Vormen

Nieuws van de werkgroep Vormen

Koor
De zomervakantie is weer voorbij,
evenals kermis en de kermisviering
met gemengd koor op zaterdag 15 au-
gustus. 
Vanaf woensdag 26 augustus wordt er
weer gerepeteerd. 
De voorbereiding van de weekendvie-
ringen en daarin een meer bijzondere
dit jaar: 27 september, startviering.
Start van het nieuwe seizoen met een
viering met het gemengd koor. 
Verder natuurlijk de Kerst, maar dat
lijkt nu nog heel ver weg. 
Voor veel koren betekent het echter
toch al vroeg in het seizoen beginnen
aan het kerstrepertoire. 
In januari 2013 hebben de koren een
nieuwjaarsconcert gegeven. In dat
programma waren ook een aantal
kerstliederen opgenomen. Het was het
tweede concert van de koren. Eerder
al was er een concert in oktober 2010.
Een derde concert staat gepland voor
najaar 2016. Ook daarop gaan de
koren zich, ter afwisseling van de re-
petities voor de weekendvieringen,
voorbereiden.

Jan van der Leek

Missio 

Wereld mis-

siemaand
Het diaconale weekend staat dit jaar
gepland voor 7 en 8 november 2015.
Het is een initiatief van het Bisdom
Haarlem-Amsterdam en dit jaar is het
thema: Zorg voor elkaar.
In dit kader hebben wij voor een pro-
ject in het buitenland gekozen, name-
lijk stichting Abrazos.
Abrazos betekent in het Spaans: om-
helzing.
Stichting Abrazos geeft kinderen met
autisme in Peru een kans.
Meer informatie over de stichting kunt
u vinden achter in de kerk.
In het weekend van 7 en 8 november
zal Maaike Rootlieb uit Wervershoof
in de kerk komen vertellen over stich-
ting Abrazos.

Met vriendelijke groeten,

Anja de Graaf

Je mag 
er zijn
Je mag zijn wie je bent,
in alle facetten.
Er is Een die je kent
en op je blijft letten.

Je kunt zijn wie je wilt,
die keuze blijft.
Een groot besef,
wat ons voortdrijft.

Je bent een vrije geest.
Zo is het bedoeld
en altijd geweest.
Men heeft dit gevoeld.

Je mag zijn wie je bent,
in geuren en kleuren.
Of je zit of rent,
blij, of soms moet treuren.

Je mag zijn wie je bent,
bij vallen en opstaan.
Hij is het die je kent
en met je mee blijft gaan.

Arda
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Armoede is geen eenduidig begrip.

Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk
 bedrag rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood
maar wel van financieel ‘overleven’.

Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig
 financiële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven
 altijd moeten denken: ‘kan ik me dat wel veroorloven?’

Door werkloosheid, het verliezen van een partner, gehan-
dicapt raken of de oude dag ingaan met alleen AOW, lopen
mensen een groot risico op het minimum te komen.
Zij zijn dan afhankelijk van de overheid en overheids -
organen.
Veel mensen die hierin beland zijn, komen daar niet voor
uit. Want in deze tijd, waar uiterlijkheden steeds belang -
rijker lijken te worden, heb je het als kind en ouder niet
makkelijk als je vanwege geldgebrek niet mee kan doen.
Ook wordt het moeilijk om een sociaal netwerk in stand te
houden. Contacten en sociale bijeenkomsten kosten geld
(lidmaatschap van een vereniging, cadeautjes bij een ver-
jaardag etc.)

Misschien kent u mensen die in
zo’n situatie zitten of zit u zelf in
zo’n situatie?

Wij van het P.C.I in Wervershoof willen u hierbij graag 
 helpen.
U mag altijd contact opnemen met onderstaande personen.

Ook kunt u ons helpen met een gift.

Zodat wij de mensen, die in zo’n situatie terecht zijn geko-
men, even kunnen verlossen van hun last.

U of uw bedrijf kan dan een bijdrage overmaken op ons
IBAN/rekeningnummer  NL57 RABO 0368 9506 54 t.n.v.
Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) te Wervershoof.

Voorzitter:  mevrouw A.C.M. Wildoer, tel.nr. 0228-583731
Penningmeester:  mevrouw A. Deen, tel.nr. 0228-582406

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Namens bestuur van P.C.I. te Wervershoof
Secretaris mevrouw L. Broersen. 0228-581039

Zaterdag 13 juni hebben 6 mensen uit de Werenfriduspa-
rochie meegewandeld. Het was interessant en indrukwek-
kend om het verhaal van iemand te horen die zelf 37 jaar
verslaafd was geweest en nu mensen rondleidde door de
straten van Amsterdam. 
Wilt u zelf deze unieke wandeltocht meemaken? Door de
grote belangstelling heeft de Dienst Caritas besloten deze
 wandeling nogmaals aan te bieden op zaterdag 12 septem-
ber en u bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te
nemen.

U kunt zich aanmelden via: caritas@bisdomhaarlem-am-
sterdam.nl 

Als u 12 september niet in de gelegenheid bent om deel te
nemen, maar dit wel zou willen meemaken, kunt u op eigen
gelegenheid een keer deelnemen. De stadswandeling vindt
elke zaterdag plaats om 14.00 uur. 
Voor meer informatie: www.amsterdamunderground.org  

Joanna Neefjes en Karin van de Gulik

HOE OVERLEEF JE 
AMSTERDAM?

UNIEKE WANDELTOCHT MET UNDERGROUND
Underground is een organisatie die een indrukwekkende wandeltocht organiseert en 
je met andere ogen leert kijken naar het leven op straat in Amsterdam. Je wordt 
meegenomen door gidsen die uit eigen ervaring weten waar ze het over hebben. 

Deskundigen in het overleven op straat.

PCI Wat heet arm?
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De werkgroep

Voorzitter van Auxili-ja is Peter de
Boer (broer van Sjaak de Boer), secre-
taris Kees Ooijevaar, penningmeester
Piet Neefjes, leden Esther van Velzen,
Lonneke van der Gulik, Marco
 Dudink, Sjaak de Boer, pastor Suid-
geest en Hans van der Geest, Martijn
Droog en Manon Koomen. Peter zit er
vanaf het begin bij en Kees en Piet zijn
ook ouwe rotten in het vak. Manon
ongeveer zeven jaar, Martijn zes jaar
en Hans tussen de tien en vijftien jaar.
Sjaak de Boer en pastor Suidgeest zijn
‘erelid’, zij hebben geen uitvoerende
taken.

Ludieke actie?

Het idee is ontstaan uit de actie van
vijf jaar terug. Q-music België (een
 radiozender) heeft ooit een reclame-

actie bedacht met een ijsblok waarin
de sleutels van een Porsche zaten. De-
gene die het juiste tijdstip raadde
waarop de sleutels de grond zouden
raken, won de auto.
We waren vijf jaar terug op zoek naar
een zichtbare actie waarover gepraat
zou worden. In 2010 zat een schoen in
het ijsblok, een rood gespoten leger-
kist van Martijn. 
De schoen symboliseerde ook een
forse donatie van schoenmaker Grent
en aan het feit dat mensen in Zuid-
Afrika heel ver moesten lopen om aan
water te komen. 
Deze actie werd ‘ik (e)ijs water’ ge-
doopt. De opbrengst, € 9.000,-- kwam
ten goede aan watervoorzieningen in
‘Blikkiesdorp’.
De actie van 2010 pakte heel goed uit,
omdat de schoen in het ijsblok het de
hele kermis volhield tot woensdag-
ochtend. 

Invriezen

We hebben toen vooral ervaren hoe je
een voorwerp niet in moet vriezen.
Een kuubkist bedekt met plastic folie
waaide tijdens de rit naar het vrieshuis
al van de auto af. Die is niet verder ge-
komen dan de vuilnisbelt in Midden-
meer. Toen probeerden ze het met een
plastic bak. Op een gegeven moment
was er een persmoment, waarop de
schoen in het water hing. Daarna ging
de plastic bak de vriezer in, waar hij op
een gegeven moment kapot vroor. De
deadline naderde en hebben we een
IBC container gebruikt. Daar zit rek-
baar plastic in en ijzer omheen. Dat
lukte. Veldboer Eenhoorn (connectie
van Peter) hielp ons door een pallet-
plek in hun vrieshuis beschikbaar te
stellen. Een oud-leerling van Kees
Ooijevaar, Anouk Haakman, (verslag-
geefster van het NHD) heeft voor de
publiciteit gezorgd. Deze acties zijn
gekoppeld aan de Millenniumdoelen.
De viering in de botsauto’s in 2000 was
hiervan de start en wordt elke vijf jaar
herhaald met een actie. 

Kermisactie 2015 
op de website: 

Een straatsteen, geschilderd in de Co-
lombiaanse kleuren, wordt ingevroren
in een kuub ijs. Door het raden van de
tijd waarop de steen de bodem van de
pallet raakt kan 500 Euro worden ge-
wonnen. Het tijdstip kan worden aan-
gegeven door 5 Euro, of een veelvoud
daarvan, over te maken op rekening
NL16 RABO 0368948870 t.n.v. Auxi-
lia-Brasili-ja.) Ook kun je, tijdens de
kermis, tijdstippen aangeven. Het hele
smeltproces wordt gevolgd via een web-
cam. De actie gaat op vrijdag de 14e
augustus van start met het plaatsen van
het blok ijs.
Website www.auxilia-brasilia-ja.nl

Jammer

Hans, Manon en Martijn vinden het

In gesprek met....

leden van Auxilia-Brasili-ja
Heeft u ook een gokje gewaagd op de Wervershover kermis bij het ijsblok in
de pastorietuin? Het was een leuke spraakmakende actie voor “Amigos
 Colombianos”, met het doel: de Straat(m)ijsjes. Daarom zijn we in gesprek ge-
gaan met een paar leden van de werkgroep Auxilia-Brasili-ja: Hans van der
Geest, Martijn Droog en Manon Koomen.

De roodgespoten legerschoen van Martijn



jammer dat de steen al dinsdagmor-
gen om 11.47 uur is gevallen. Zondag
en maandag regende het de hele dag,
dat scheelde toch veel mensen die een
gokje kwamen wagen. Dinsdag was
het eindelijk droog. De vrijwilligers
stonden per toerbuurt bij het ijsblok
onder een partytent om de tijden te
noteren en om uiteraard reclame te
maken voor het goede doel. Vrijwilli-
gers van de stichting van Frank van
Rijn hielpen ook mee. Zondag en
maandag van ongeveer 12.00 uur tot
24.00 uur kon je het tijdstip raden. 
Manon geeft les op de Gerardus Ma-
jellaschool en liet op het smartboard
in de klas de beelden van de webcam
zien. Sommige kinderen waren teleur-
gesteld dat hun geraden tijd het niet
was geworden.
Piet Brandsen zag om 11.50 uur dat de
steen gevallen was. Daarna werden de
beelden op de webcam bekeken en
werd de tijd van de gevallen steen
11.47 uur. Er was een tijd genoteerd
van 12.00 uur op dinsdagochtend, die
kwam eerst als dichtstbijzijnde win-
naar uit de bus. Maar Kees kwam nog
met een lijst ‘opperdan’, daar zat de
juiste tijd tussen van Mandy van
Galen.
Martijn had dinsdagavond meteen al
afkickneigingen. Hij dacht, wat moet
ik nou toch weer doen?

Goede doel van 2015

Dit jaar is de actie gekoppeld aan
‘Amigos Colombianos’, een stichting
die zich al ruim 10 jaar inzet om
straatkinderen (straatmeisjes) echt van
de straat te halen en ze een goede toe-
komst te bieden. De stichting is actief
in Medellin, Colombia.
De oprichter van de stichting is Frank
van Rijn uit Hoogwoud en hem ken-
nen ze via Esther.
Esther heeft twee geadopteerde Co-
lombiaanse kinderen en Frank heeft
haar indertijd geholpen met de adop-
tie in Colombia. Zij hebben daarna
 altijd contact gehouden.
Onze stichting is altijd op zoek naar
een goed doel en de stichting van
Frank bestaat voor 100% uit vrijwilli-
gers, er blijft dus niets aan de ‘strijk-
stok’ hangen.
De kracht van onze stichting Auxilia-
Brasili-ja is ook dat deze voor 100% uit
vrijwilligers bestaat. De projecten,
welke wij uitzoeken, zijn kleinschalig
en wij willen er zeker van zijn dat het
geld op de juiste plek terechtkomt. 
Vooraf moet de stichting ook een for-
mulier invullen, waarop vermeld
wordt waaraan ze het gaan besteden.
Wij eisen ook een terugkoppeling en
krijgen ook inderdaad een overzicht
waaraan het besteed wordt.

We hebben ooit een gaarkeuken in
Rotterdam gesteund, dat is al jaren
terug. Hiermee willen we zeggen dat
niet alleen projecten in de derdewe-
reldlanden ondersteund worden.

Openingsactie

De zondag van kermis begon, net als
dit jaar, met een viering in de bots-
 auto’s om daarna de actie bij het ijs-
blok te openen. Verschillende men-
sen/diplomaten uit Den Haag waren
met Sjaak de Boer meegekomen. Tij-
dens het stukje lopen van de botsauto’s
naar het ijsblok werden vele paraplu’s
de lucht ingestoken, het regende pij-
penstelen. Pastoor zegende, samen
met Sjaak, het ijsblok met warm water
en zout. Kelvin Bosman en een verte-
genwoordiger van de Colombiaanse
ambassade openden officieel de actie
door een lint door te knippen.
Combolero speelde een paar swin-
gende Zuid-Amerikaanse nummers
onder de partytent, wij stonden daar-
omheen met paraplu’s in de regen, het
contrast was groot.
Na de opening stonden mensen uit
Den Haag bij de viskar om iets te   be-
stellen. Het was een mooi gezicht, ver-
schillende nationaliteiten.
Ook zijn een aantal mensen uit Den
Haag langs het geboortehuis van Sjaak
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op de Simon Koopmanstraat geweest.
Leuk om te horen. 

Hulp van belangeloze 
ondernemers

De bus uit Den Haag kon geparkeerd
worden op het terrein van Slijterij
Vidra. Karel Koper heeft medewer-
king verleend door met een kraan het
ijsblok te plaatsen. Tijdens de opening
kwam Arjan Hoogland van ’t Zonnetje
met een blad bitterballen. Dit alles
zonder rekening en dat waarderen wij
ontzettend. 
Combolero kwam optreden (met o.a.
Daniëlle Berkhout). Zij pasten met z’n
drieën net onder de partytent. Het ge-

bruik van de vriescel en het vervoer
van het ijsblok naar de pastorie door
Veldboer Eenhoorn was ook gratis.
Edwin Hauwert van Automated4you
heeft een webcam geplaatst achter een
raam van de pastorie, waarvan de
beelden te volgen waren op de website
van Auxilia-Brasili-ja.

Vorige acties

Een grote actie was ook de food fair.
De eerste werd gehouden tijdens het
priesterjubileum van Sjaak de Boer.
Verschillende nationaliteiten wonen in
Wervershoof en maakten gerechtjes
klaar. Op deze manier kwamen ze ook
met elkaar in gesprek en konden be-

zoekers gerechtjes proeven uit ver-
schillende culturen/landen.
Tweemaal is een fietstocht georgani-
seerd, Alpe d'Huez en Mont Ventoux.
Naast deze grote acties organiseren ze
ook een aantal kleine acties. Zo staan
ze elk jaar op de kerstmarkt en ston-
den ze dit jaar op de Promobeurs in de
Dars, om hun gezicht te laten zien.

Kermisfoto 

Tien voor half drie (’s nachts) ging
 iemand op de kiek met zijn blote billen
op het ijsblok. 
Vijf jaar terug zagen ze op de webcam
dat iemand het ijsblok als plaskruis
had gebruikt, waarna een andere late
kermisganger het ijsblok weer knuf-
felde.

Uitreiking cheque

Op zaterdag 22 augustus is voor de
actie Straat(m)ijsje een cheque uitge-
reikt aan de stichting ‘Amigos Colom-
bianos’ van € 7.500,-- tijdens een
barbecue bij Piet en Joanne Neefjes in
de schuur.

Wij danken Hans voor zijn gastvrijheid
en samen met Martijn en Manon voor
het leuke en enthousiaste verhaal. Wij
wensen jullie met de Auxilia-werkgroep
nog heel veel plezier en succes met de
acties, waarvan iedere cent terechtkomt
bij het zorgvuldig gekozen doel!

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

’s nachts om half drie



Op 10 mei 2015 is op de leeftijd van
69 jaar overleden Jaap Doodeman in
Huize St. Jozef.
Er is herinnering aan de levensweg die
Jaap is gegaan: een werkzaam leven,
een creatief leven, een ondernemend
leven, in opleiding de richting kiezend
van elektrotechniek. Op dat terrein
werd hij een vakman met eigen be-
drijf. Er is herinnering aan zijn thuis-
leven, gezinsleven, familieleven, vrije
tijd, vakantietijd. Herinnering aan de
waardevolle invulling die er geweest is,
om dankbaar aan terug te denken.
Vele jaren waren dat de Wervershover
jaren. Een julidag in het jaar 2000 gaf
een hele verandering met een ernstige
terugslag. Het was vanwege een zware
hersenbloeding. Het betekende: meer
en meer inleveren, uit handen geven,
zijn werk moeten opgeven, veel thuis
vertoeven. Het is bijzonder te waar de-
ren dat Jaap eigenlijk nooit klaagde en
er het beste van probeerde te maken.
Liefdevol was de verzorging door
echtgenote Hannie en de kinderen, in
opvang en ondersteuning. Een jaar ge-
leden volgde er voor Jaap een verhui-
zing naar een kamer in Huize St. Jozef,
met extra verzorging. Kort geleden
vergde een longontsteking veel van
zijn krachten, teveel. Er kwam een
stilte voorgoed over zijn leven. In
Avondwake en Uitvaart hebben we
 afscheid genomen, daarin woorden
van dank, respect en aandacht. De  be-
grafenis was op 15 mei op het kerkhof,
met ook daar toepasselijke woorden. 

Op 17 mei 2015 is in Huize ‘Roer-
domp’ in Hoorn (verbonden met
‘Leekerweide’ - Wognum) overleden
Anneke (Anna Catharina Maria)

Jong. Het was op de leeftijd van
70 jaar. Zelf komt zij aan het woord in
de bijzondere aanhef van de familie-
circulaire:
‘Het leven is een godsgeschenk, 
al 70 jaar een wonder. 
Zijn liefde vond ik overal, 
een mens die kan niet zonder. 
Wees niet verdrietig, 
is ’t laatste dat ik u wil vragen. 
Ik werd en word door engelen
 gedragen. 
‘Dag vogels, dag bloemen, 
dag mensen’. Anneke’.
In de middag van woensdag 20 mei
was er in ‘Leekerweide’ een her -
denkingsbijeenkomst. Het was met
bijzondere aandacht voor deze lieve
zus, schoonzus, tante, medebewoner.
Het was met kleurrijke herinneringen,
verhalen, plakboeken, beeldverslag. In
de avond van dezelfde dag was er
 bezoek aan huis, een stroom van men-
sen op Olympiaweg 14 (Nico), in Wer-
vers hoof. Het was met een groet aan
Anneke en welgemeende deelneming
aan de familie. Donderdag 21 mei was
de afscheidsviering in de St.Weren -
friduskerk. Het licht van kaarsen deed
denken aan een bijzonder leven, aan
liefdevolle begeleiding, aan Anneke’s
bevrijdende lach, het licht van een
krachtig innerlijk leven. De woorden
in zang, gebed en verhalen, dat alles
klonk vanuit een diep geloof, bewon-
dering en verbondenheid. De bijzon-
dere waarde van Anneke’s levensweg
zal ons bij blijven. De begrafenis was
op 21 mei in het graf van haar be-
minde ouders, met nog eenmaal An-
neke’s blije groet: dag vogels, dag
bloemen, dag mensen! Zij moge rus-
ten in licht en vrede.

Op 26 mei 2015 is in het ziekenhuis in
Hoorn overleden Marry (Martha
Maria) de Wit. Het was op haar leef-
tijd van 64 jaar. Er was zorg over haar
gezondheid in die dagen, haar krach-
ten waren op. Een stilte voorgoed is er
gekomen. Marry had thuis een geluk-
kige jeugd binnen het gezin. Ze was
een vrolijk kind. Op jonge leeftijd nam

ze de taak van verzorging op zich in
Huize St. Jozef. Het was met voldoe-
ning. Ze heeft er vriendschappen aan
overgehouden en waardering. In latere
jaren, jong van leeftijd, heeft zij invul-
ling van wonen en werk gevonden in
tehuizen in Rotterdam en in Spijke-
nisse. Ze heeft er voor gekozen om
toch weer terug te gaan naar haar be-
kende Wervershoof. Voor haar ging
het leven hier verder. Ze hield van ge-
zelligheid. Ze paste graag op binnen
familiekring, bij neefjes en nichtjes. Ze
kon hen goed verwennen. Ze zorgde
goed voor haar ouders. Marry was
goed bij de tijd in de voortgang van
haar leven. In de verdere jaren ging het
minder met haar gezondheid, geeste-
lijk en lichamelijk. De laatste jaren
zocht ze het meer thuis. Het deed haar
goed om contact te houden met eigen
familie en met mensen in de buurt. Ze
had goede begeleiding. ‘Elk leven is
het waard om geleefd te worden’, een
mooi gezegde in die dagen, ook voor
Marry. Haar levensvoltooiing is geko-
men. In de Uitvaartliturgie hebben we
afscheid genomen, met een toepas -
selijke terugblik, gericht naar haar
leven. Daarna was de begrafenis op
het kerkhof, op 30 mei. Zij moge rus-
ten in vrede.

Op 27 mei 2015 is na een ernstige
ziekte overleden Riet (Maria Catha-
rina) Koopman-Blokker, op haar leef-
tijd van 75 jaar. Temidden van verdriet
was er een gevoel van bevrijding dat
verder lijden haar bespaard is geble-
ven. Herinneringen zijn er genoeg…
Van jongs af aan was Riet vertrouwd
met het huishoudelijke. Het zou haar
passie blijven, in verschillende gezin-
nen, tehuizen en uiteindelijk in haar
eigen thuis, eigen gezin. Een gelukkige
trouwdag was het in december 1963,
met George Koopman en het wonen
aan de Kalverstraat. Er kwamen kin-
deren: volop gezin, volop leven, volop
werk in het tuindersbedrijf, verdeeld
over het jaar, in goede planning en uit-
voering. Moeder Riet, heel wat keren
daarbij een werkzame, goede hulp. In
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1983 volgde een verhuizing naar
 woning en werk in de verkaveling, een
nieuwe uitdaging met verdere uit-
bouw. In 1993, opnieuw een verhui-
zing naar een andere, nieuwe woning
dichtbij. Er was een beginnende af-
bouw van werk met andere invulling
van de dagen, genoeg te ondernemen.
De kinderen intussen onderweg naar
de invulling van hun zelfstandigheid.
Het jaar 2013,… de verwerking van
een ernstige ziekte, onderzoek en be-
handelingen in het ziekenhuis. Ook
voor vader George was er een terug-
slag in gezondheid met behandelin-
gen. Alles leek wel te komen in een
stroomversnelling: de verhuizing naar
een appartement in Wervershoof, de
zorg om gezondheid en hopen op her-
stel. Betere dagen en mindere dagen in
afwisseling. Het koesteren van mooie
en goede momenten. De kracht van
zorgzaamheid en steun voor elkaar,
vooral de laatste dagen waren zwaar.
Op 27 mei was er een herdenkings-
dienst in de kerk met ruimte daarin
voor herinnering, dank, troost en af-
scheid. De crematie was op 1 juni in
het Crematorium in Schagen. 

Op 2 juni 2015 is in Huize St. Jozef
overleden Jan Sneek op de leeftijd van
89 jaar. Zijn krachten waren op. Zijn
geboortedag was 14 mei 1926, als oud-
ste van een gezin met zeven kinderen.
Zoals het meer gebeurde ging Jan al
vroeg werken voor het gezin. Dit was
in verband met de mindere gezond-
heid van zijn vader. Het was bij de fam.
Woets in de Wieringermeer. Hij had
ook werk (melken) op andere bedrij-
ven in de buurt. Toen was er de dag
om zelf een bedrijf te beginnen aan het
Zijdwerk, eerst met wat kleinvee, later
groter met broer Theo. Op 38 jarige
leeftijd trouwde hij met Riet Meester.
Zij gingen wonen op de Beerewerf, ge-
lukkige levensjaren. Later volgde er
een verhuizing naar het Raadhuis-
plein. Op 62 jarige leeftijd stopte hij
met zijn bedrijf, het was goed zo. Hij
kon nu meer tijd besteden aan zijn ge-
liefde paardensport, met vele keren
een bezoek aan concoursen. Liefst
 zeventig keer is hij bezoeker geweest
in Opmeer bij de Landbouwtentoon-

stelling, bekroond als Erelid, mooie
herinnering. Het overlijden in 2005
van zijn echtgenote Riet gaf een hele
verwerking. Het gaf hem afleiding om
met Dirk Groot regelmatig op pad te
gaan met de paardentram. Het was
met toeristen langs mooie stukjes
Westfriesland. Jan was een vakman,
 altijd rustig en oplettend, de teugels
goed in de hand. Eind 2014 volgde een
verhuizing naar een kamer in Huize
St.Jozef, een verstandige keuze gezien
zijn leeftijd en zijn mindere gezond-
heid. Op 2 juni kwam er stilte over zijn
leven. In de hem zo vertrouwde kerk
namen we op 6 juni afscheid met toe-
passelijke herinneringen. De begrafe-
nis was in het familiegraf, bij zijn
echtgenote Riet. 

Op 11 juni 2015 is op 60 jarige leeftijd
overleden Martin van Ophem. Het
was in het ziekenhuis in Hoorn waar
hij kort tevoren was opgenomen met
de zorgen die er waren. Er kwam een
stilte voorgoed over zijn leven. In ver-
werking en afscheid passeerden er vele
herinneringen. Deze kwamen in de af-
scheidsviering naar voren, met ook
hier te noemen:
Martin’s muzikaliteit. Hij kon gewel-
dig piano spelen, puur op gehoor, een
waar talent.
Hij was een familiemens, een graag ge-
ziene gast op verjaardagen, graag met
familie op vakantie. Er is herinnering
aan zijn bootje. Een vaartochtje met
neven en nichten in de omgeving hier,
volop genieten. Martin hield van ge-
zelligheid en hij bracht gezelligheid:
met zijn goede eetlust, met kermis -
plezier, iedereen bij hem welkom. Hij
was er met zijn enthousiasme, met een
kwinkslag. Hij was een favoriete aan-
hanger van AZ, hij liet daar van zich
horen! Martin was een favoriete oom
voor zijn vele neven en nichten. Hij
had voor hen de nodige keren een
 verrassing, een rake opmerking, een
ware feestganger.
Regelmatig was er zijn bezoek aan zijn
moeder, dichtbij in de Dorpsstraat, het
ouderlijk huis. Altijd welkom, altijd
goed. In een mindere laatste periode
in zijn leven, van onrust en terugslag,
was er een veilige en goede opvang

binnen eigen familiekring. Het heeft
hem goed gedaan met welkome aan-
dacht. In de afscheidsviering waren we
met velen samen, met herinneringen,
zang en gesproken woord. De begra-
fenis was op het kerkhof op 16 juni. 

Op 11 juni 2015 is overleden Nic 
(Nicolaas Maria) van Dijk op zijn
leeftijd van 83 jaar. Het was in Huize
St. Jozef waar hij kort tevoren met zijn
echtgenote naar toe was verhuisd. Een
mindere gezondheid speelde daarbij
een rol, afname van levenskracht. Een
stilte voorgoed is er gekomen, met
verwerking en herinneringen. Op 6
oktober 1931 was zijn geboortedag. In
en rond de kaasfabriek van zijn ouders
had Nic een onbezorgde jeugd, samen
met broers en zussen. Als kind leerde
hij al helpen met het omkeren van de
kazen. Later doorliep hij de ambachts-
school. Na verkering met Tiny Bot-
man volgde de trouwdag en het wonen
op de Kagerbos. Hier werden de doch-
ters Truus en Ans geboren. Op een ge-
geven dag kon Nic het timmerbedrijf
van Piet Groot overnemen, Dorps-
straat 38. Een wens van een eigen
 bedrijf ging zo in vervulling. Op dit
adres zouden zij blijven wonen: goede
tijden, gelukkige levensjaren. Toen de
tijd ervoor rijp was kwam de overgang
naar bouwbedrijf Grooteman/van
Dijk. Het werden jaren in goede
 samenwerking. Nic deed in de laatste
jaren graag nog allerlei klusjes. Het
voelde voor hem dat hij nog altijd ‘te
werk’ ging. De tijd is gekomen van een
mindere gezondheid, in het begin met
vage klachten, later met behandelin-
gen in het ziekenhuis. Een goed her-
stel is er niet gekomen. In Huize
St.Jozef was er goede verzorging op
weg naar zijn levensvoltooiing. De
 afscheidsviering was in de kerk, met
herinnering aan een welbesteed leven
en dank. De begrafenis was op het
kerkhof op 15 juni. Hij moge rusten in
vrede. 

Op 18 juni 2015 is op haar leeftijd van
86 jaar in alle rust overleden Geer
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Rinkel-Boots. Het was op de Wils-
kracht in Wervershoof waar zij de laat-
ste jaren een mooie woonplek had.
‘Ik geef het leven door...’, dat waren de
eerste woorden op de familiecir -
culaire. 
‘Ik heb genoten van mijn mooie
leven…’, dat waren de afsluitende
woorden. Zo was het en zo klonk het
als waardevol en dankbaar in een
 terugblik naar vele levensmomenten
uit haar leven, haar liefdevolle aanwe-
zigheid voor haar gezin in eenvoud
van leven.
Zij was met haar echtgenoot Piet de
spil van het gezin. Ruim zes jaar
 geleden was er zijn overlijden, met
eenzelfde aandacht en dankbaarheid
in het afscheid tóen. Moeders levens-
verhaal nú, in de aangename vormge-
ving van rijmwoorden, was een
eerbetoon in herkenbare herinnering
in de voortgang van vele jaren. Van
Zwaagdijk naar de Andijker-jaren
langs de Dijkweg, een gelukkig gezin
en familiekring, vijf kinderen groot
gebracht. Een nieuwe generatie, elf
kleinkinderen en een eerste achter-
kleinkind, vreugde!
In haar levensavond kwam er op
meerdere momenten een terugslag,
met aandacht en goede zorg omgeven
binnen haar gezin. Haar levenseinde is
gekomen, een stilte voorgoed.
In Avondwake en Uitvaart waren we
met velen samen in de parochiekerk te
Andijk, met waardevolle herinnerin-
gen en dankbaarheid. Na de Uitvaart
was de begrafenis op de Wester -
begraafplaats op Andijk, in het fami-
liegraf.

Op 22 juni 2015 is in Huize St. Jozef
overleden Alida Schuitemaker-
Korver op haar hoge leeftijd van 96
jaar. Een lange levensweg is voltooid
geworden.
Haar geboortedag was 8 januari 1919
in Zwaagdijk. Het was in een gezin
met acht kinderen. Het waren sobere
jaren, maar zeker ook goede jaren bin-
nen het gezin samen. Alie bouwde in
haar leven wilskracht op, de regie in
eigen hand, belangrijk voor haar ver-
dere leven.
In 1941 was haar huwelijk met Jan

Schuitemaker. Het was in de niet
 gemakkelijke begintijd van de oorlog.
Met alle zin gingen zij samen op weg,
bouwerij in de polder, met spannende
bijzonderheden in de oorlogsjaren:
razzia’s, hulp aan onderduikers, voed-
selhulp. Er kwam een gezin. Moeder
was zorgzaam en creatief. Ze hield van
schoon en netjes. Zij zorgde zelf voor
de kleding en gaf het goede voorbeeld
in doen en laten aan de kinderen. Met
vader Jan was zij gek op muziek. Er is
wat afgezongen, het sloeg over op de
kinderen. Meerdere keren was er een
verhuizing in haar leven. Het had iets
van een uitdaging om steeds weer iets
nieuws te ontdekken. In haar verdere
leven haalde zij haar rijbewijs. Het gaf
haar nieuwe mogelijkheden van ver-
kenning. Na het overlijden van haar
man probeerde ze de draad weer zo
goed mogelijk op te pakken als spil
van haar gezin. Ze genoot van bezoek.
Het was met belangstelling zoals haar
gezin was uitgevlogen naar volgende
generaties. Er was altijd wel iets te
 vieren, te ontmoeten, mee te maken.
Toen was er de dag van een definitieve
stilte, een gezegende leeftijd, verwer-
king en afscheid. Het was met aan-
dacht en respect in Avondwake en
Uitvaart. De begrafenis was op 26 juni
op het kerkhof, in het familiegraf.

Op 6 juli 2015 is thuis temidden van
haar gezin overleden Catharina
Schouten-Haakman. Het was op haar
leeftijd van 85 jaar. Een ernstige
 terugslag is eraan voorafgegaan in
voorafgaande dagen, met een liefde-
volle verzorging thuis, met wachten en
waken. Vele herinneringen zijn er
 gevolgd in een terugblik naar de
 levensweg, die deze beminde echtge-
note, moeder, oma en overoma is
 gegaan. Het waren dankbare herinne-
ringen, denkend aan de invulling van
een prachtig leven: zorgzaam, ener-
giek, sociaal, creatief, samen met echt-
genoot Nic. Moeder was gelukkig met
haar gezin. Ze heeft er veel voor
 teruggekregen.
Ze was graag thuis, met aandacht voor
ieder, zonder onderscheid te maken.
Wat haar ogen zagen, maakten haar

handen. In de roderstijd met zorg in
de weer. Met kermis was het altijd
feest. Sinterklaas en Kerstmis, tot in de
puntjes verzorgd en van harte gevierd.
Verbonden met Brazilië (familie) en
met de Derde Wereld, met een sociaal
hart en met gulle hand.
‘Leven is liefde’, ‘Liefde is leven’,….
Deze woorden waren als thema geko-
zen voor de viering van Avondwake en
Uitvaart op 9 en10 juli, met een prach-
tige foto op de voorkant.
Herkenbaar waren de herinneringen
in vele voorbeelden, de invulling van
een bijzondere levensweg, die deze
echtgenote, moeder, oma en overoma
is gegaan: te midden van haar gezin,
familiekring en de gemeenschap hier.
Haar laatste rustplaats op het kerkhof,
met ook daar nog woorden ten af-
scheid, op 10 juli. 

Op 6 juli 2015 is in het ziekenhuis in
Alkmaar op de leeftijd van 61 jaar
overleden Piet (Petrus Frederikus
Maria) Mol. Het was na een moeilijke
periode van een mindere gezondheid,
van kwetsbaarheid al langere tijd. Het
is met bewondering voor de moed en
de innerlijke kracht waarmee Piet de
strijd is aangegaan om te winnen. Er
kwam een grens en een stilte voor-
goed, met verdriet en de verwerking
daarvan binnen zijn gezin, familie en
de kring van goede vrienden.
Piet was zichzelf, bescheiden, een stille
genieter. Zijn leven stond in het teken
van de ander, graag behulpzaam, han-
dig in wat hij kon doen. De bouw en
de sport waren zijn grote passie. Daar
kon hij graag en volop over vertellen.
Van timmerman groeide hij uit tot
hoofduitvoerder, later zat hij in de
werkvoorbereiding. Piet was erg ge-
hecht aan zijn gezin. Met zijn allen op
vakantie gaan deed hij graag. Hij deed
vaak een klus. Hij kon met raad en
daad het nodige doen. Hij was gek op
zijn kleinkinderen. Hij was voor hen
een lieve opa. Met Gerda, zijn echtge-
note, ging het het laatste jaar minder
goed. Met bewondering heeft Piet heel
goed voor haar gezorgd. Dat was in de
tijd dat zij nog thuis woonde. In latere
tijd vond zij haar plekje in ‘Waterpark’
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in Medemblik, met aangepaste verzor-
ging. Trouw bleef hij haar opzoeken.
Trots, bewondering en dankbaar-
heid,… het zijn drie woorden op de
 familiecirculaire: als typerend, als een
samenvatting, drie kernwoorden.
Daarin hebben we afscheid genomen
van Piet. De begrafenis was op 11 juli.

Op 16 juli 2015 is op de leeftijd van 
80 jaar overleden Kees (Cornelis
Jozef) Bakker. Het was in Huize 
St. Jozef waar hij in zijn laatste levens-
dagen een goede verzorging heeft ont-
vangen. Kees was een geboren bouwer,
met vader mee naar het land, met al
gauw voldoende kennis van bloem-
kool, tulpen, aardappelen, vooral na
de tuinbouwschool. 
Er waren de mooie jaren van verke-
ring met Jopie Haakman, trouwdag,
gezin. Na een enkele verhuizing
volgde voor langere tijd het wonen op
Dorpsstraat 34, huis en schuur bij
 elkaar en werk op het land. Kees was
een gelukkig mens, maar de tijd van de
verkaveling veranderde veel. Hij had
er moeite mee. Het liep uit op ander
werk, hij werd hovenier bij het bedrijf
van Takken. Het beviel hem goed. Hij
bleef tobben met het afscheid van zijn
werk als tuinder van toen. Dat was niet
meer en kon niet meer. Intussen waren
er kleinkinderen geboren. Kees genoot
met volle teugen. Door de VUT-rege-
ling kon hij stoppen met werken. In
2000 volgde een verhuizing naar
 Andijk. Er was meer tijd voor reizen,
vakantiedagen, voor de kinderen en
kleinkinderen. Het is ook de tijd ge-
weest van een mindere gezondheid,
tot tweemaal toe door een ernstige
 terugval (hartinfarct). Een verhuizing
naar een van de Aanleunwoningen
terug naar Wervershoof werd gekozen
in verband met kleiner wonen, vooral
ook met aanwezige zorg. Het moeten
inleveren aan kracht en gezondheid
kon hij moeilijk verwerken. Met op-
nieuw een terugval werd zijn levens-
kracht nog weer minder. Een stilte
voorgoed is er gekomen, met afscheid
in de kerk en toepasselijke woorden.
De crematie was op 21 juli in het Cre-
matorium in Schagen, met dank om
zijn leven.

Op 19 juli 2015 is na een ernstige
ziekte op 73 jarige leeftijd overleden
Harry (Hermanus Maria) Stelten-
pool. Het is met bewondering zoals hij
ermee is omgegaan, met goede zorg
zijn familie als opvang en hulp. ‘Zijn
tuin was zijn trots’, met zorg bijgehou-
den, een lust voor het oog. Een foto op
de familiecirculaire liet dat zien. Na
zijn dienstplicht op Nieuw Guinea
kwam hij thuis en ging hij mee naar de
tuinderij. Van huis uit was hij ermee
bekend. In latere jaren zocht hij ander
werk. Hij kon terecht als chauffeur op
de vrachtwagen, bij verschillende be-
drijven. Na een aantal jaren koos hij
voor een nieuwe uitdaging. Hij ging
aan de slag bij heibedrijf Jan Buis. Een
ernstig ongeluk (beklemming hand)
maakte een eind aan dit werk, dat kon
niet meer. Harry kwam weer thuis met
werk in het tuindersvak, zo goed
 mogelijk , voor zover hij het kon doen
(hand). In latere jaren haalde hij
 diploma metaal.
Harry hield van sport, actieve sport. In
voetbal was hij een uitblinker, tot
 plezier van de jeugd. Zijn neven en
nichtjes waren erg op hem gesteld. In
oktober 2012 werd hij ziek. Het was in
de afwisseling van betere en mindere
dagen, met behandelingen en herstel.
Hij heeft uiteindelijk de strijd niet
kunnen winnen. Op 23 juli was de
 viering in de kerk, ten afscheid, met
toepasselijke woorden en herinne -
ringen. Daarna was de begrafenis op
het kerkhof in het familiegraf. Hij
moge rusten in vrede. 

Op 7 augustus 2015 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Toon Stel-
tenpool, op de leeftijd van bijna 73
jaar. Het was na het moedig dragen
van een ernstige ziekte, uiteindelijk
moest hij zich gewonnen geven. Daar
is een arbeidzaam leven aan voorafge-
gaan met zorg en liefde voor zijn
gezin. De kinderen waren zijn trots, in
latere jaren ook zijn kleinkinderen, en
zeker met liefde zijn echtgenote
 Corrie. Van tuinder werd Toon werker

in de bouw, gericht vooral naar werk
als betonstorter. In latere jaren volgde
een nieuwe uitdaging. Hij had een
sterk rechtvaardigheidsgevoel, was gek
op dieren en kon genieten van de na-
tuur. Hij gaf het goede voorbeeld om
daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
Toon hield van gezelligheid, van de
kermis en van de harddraverij. Het
mooiste feest vond hij Sinterklaas als
dé dag met verrassingen en blije mo-
menten. Hij had verschillende volières
met daarin kanaries en papegaaien.
Zijn handigheid en kundigheid waren
zichtbaar aanwezig bij de bouw of een
verbouwing van eigen huis of thuis bij
zijn kinderen. In maart 2014 overviel
hem een terugval in gezondheid met
mindere dagen. De uitslag van een
 onderzoek in het ziekenhuis gaf de
ernst aan van een tumor in het hoofd,
op een moeilijke plaats. Hij heeft veel
moeten inleveren aan levenskracht,
zijn geest bleef sterk. Er kwam stilte
over zijn leven en de verwerking daar-
van, verjaardag en trouwdag (50), alles
samen. De afscheidsdienst met toe-
passelijke woorden was op 12 augus-
tus in de kerk, de begrafenis daarna op
het kerkhof als laatste rustplaats.

Op 14 augustus 2015 is op de leeftijd
van 80 jaar thuis overleden Loek
 Berling. Een enkel woord of enkele zin
kan het goed samenvatten, zoals we
het tegenkomen op de circulaire: ‘We
hebben het samen goed gehad’. Meer
hoeft eigenlijk niet gezegd te worden,
zoals dat ook de wens was van deze
echtgenoot, vader en opa om bij het
afscheid in de kerk het eenvoudig te
houden, zonder allerlei herinneringen.
Het was en het is wel mooi om één
herinnering te laten klinken als een
herkenbare verwijzing! 
‘De computerdeskundige’:
Hij wist zoveel van computers, van
harde schijf, megabytes en muis. Zat
dagelijks achter het scherm, daar
voelde hij zich werkelijk thuis.
Hij installeerde, ordende werkmap-
pen, websites, systemen. E-mailde,
surfde op het net, een virus kon hij
wegnemen. 
Maar toen zijn lichaam zwakker werd
en het virus van deze dood zijn wereld
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binnenkwam, had hij geen scan die
bescherming bood.
De harde schijf van dit leven crashte,
verzwakte zijn afweer. De dood heeft
hem nu verwijderd, maar ik leg me
hier niet bij neer. 

Want God heeft ooit aan ons gemaild,
dat mensen nooit uit zijn bestand wor-
den gewist, in zijn beheer blijven wij
eeuwig in zijn hand.
Op 20 augustus namen we afscheid in
de kerk, met o.a. deze herinnering. De

crematie was daarna in het Cremato-
rium in Hoorn.
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Dex Cornelis Johannes,
zoon van Martijn en 
Linda Pennekamp-Dol 
(Wierdijk 5).

Jens Raoni en 
Norah Lilian,
kinderen van Marcel Vet en 
Isabel Ribeiro 
(Watering 19).

Antonio Pieter Hendrik, 
zoon van Joseph Van der Kooij en 
Iris Klabbers 
(Olympiaweg 56).

Levy Laurentius Aloysius,
zoon van Maikel en 
Jacky de Wit-Oostenbrink 
(Floralaan 53).

Mirte Catherina Maria,
dochter van Cor en 
Roselijne Verdonschot-Sijm 
(S. Koopmanstraat 132).

Met hartelijke gelukwensen 
aan de ouders, 
een blije en gezonde levensweg 
voor de kinderen
op weg naar een gelukkige toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:

John en Thea Spigt-Meester.

25 jaar:

Karel en Karin Bakker-van Engen.

25 jaar:

Frank en Silvia Ooteman-Spigt.

Een hartelijk proficiat aan de 
bruidsparen, met herinnering 
aan hun bijzondere 
huwelijksverjaardag met gezin, 
familie, goede vrienden én 
dankbaarheid.
Veel goede wensen, 
op weg naar de verdere jaren, 
van harte.

GEDOOPT:



Het stormde heel hard.

De wilg werd omvergeblazen en kwam precies op de staart van eekhoorn te-

recht. Eekhoorn gilde van pijn, maar zijn stem kwam niet boven het geloei van

de storm uit. Toen de storm was gaan liggen, lag eekhoorn nog steeds met zijn

staart onder de wilg. 

‘Help,’ riep eekhoorn.

Uit het hoge gras stapte goudhaantje tevoorschijn. 

‘Wie ben jij?’ vroeg eekhoorn. 

‘Heb je me daarom geroepen?’ vroeg goudhaantje uit de hoogte. 

‘Mag ik u vragen...,’ begon eekhoorn weer. 

‘Nee, dat mag u niet,’ viel goudhaantje hem in de rede. 

‘Ja, maar wie...,’ vroeg eekhoorn. 

‘Nu doe je het weer,’ zei goudhaantje. 

‘Ik ben niet van plan één vinger naar je uit te steken. Daar ben ik te goed voor.’

‘Au!’ riep eekhoorn nog eens. 

‘Ik hoor je wel,’ zei goudhaantje, ‘en ik kan je wel helpen, maar ik doe het

niet.’ 

‘Ik zal je niets meer vragen,’ huilde eekhoorn, maar goudhaantje verdween tus-

sen de struiken.

Toen kwam de olifant voorbij.

‘Help,’ riep eekhoorn. ‘Au!’

Olifant keek verstrooid in het rond.

‘Roept daar iemand?’ vroeg hij.

‘Ja, ik,’ riep eekhoorn.

‘Help me alsjeblieft. Ik zit vast.’

Olifant duwde met zijn slurf de boom weg van de staart van de eekhoorn.

‘Ik had je bijna over het hoofd gezien,’ zei olifant.

‘Je viel helemaal niet op tussen de takken.’

‘Goudhaantje heeft me wel gezien, maar die wilde me niet helpen,’ vertelde

eekhoorn verontwaardigd.

‘O die,’ zei olifant, ‘die voelt zich overal te goed voor. Een onsympathiek ie-

mand.’

Eekhoorn voelde eens aan de bult op zijn staart.

‘Bedankt,’ zei hij.

11 september 2015 | Nu en Straks | 17

Voor de kinderen Help! Vrij naar Toon Tellegen
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 14 oktober 2015.

Uw contactpersoon:


