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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
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BIJ DE VOORPLAAT

PINKSTERGEDACHTE

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waa
http://www.jebron.be/info_
documentatie/gebeden_
2006_2007/
gebeden_voor_de_vier_
seizoenen_
lente.htm#Pinksteren
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Van de redactie
Dit is alweer de zesde en laatste Nu en Straks van de
38e jaargang. Hemelvaartsdag is geweest en nu op
weg naar Pinksteren.
In deze editie is een mooi verslag van Margriet over
de beleving van de Stille Omgang te lezen, Pastor
Suidgeest schrijft onder andere over de week van
de Nederlandse Missionarissen en de werkgroep
Eerste H. Communie en een ouder en de werk-
groep Vormsel doen verslag over de voorbereidin-
gen en de vieringen. Er is heel veel werk verzet door
vele vrijwilligers om dit alles mogelijk te maken.
Wij zijn in gesprek geweest met een enthousiaste
vrijwilliger, Arie Beerepoot. Hij onderneemt leuke
bezigheden met de bewoners van De Wilgenhof en
helpt ‘gasten’ in het Westfries Gasthuis. Zeker de
moeite waard om hierover te lezen.
Vanaf deze plaats alvast fijne pinksterdagen, een
mooie, warme zomer en prettige vakantie toege-
wenst en tot september. Veel leesplezier!



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.

Op de eerste zondag van de maand is er na afloop van de
viering van 10.00 uur in ‘De Inzet’ gelegen-
heid om een kop koffie te gebruiken.

Van harte welkom!

Liturgisch rooster
van 14 mei tot en met 11 september 2016
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14 – 15 mei:
EERSTE PINKSTERDAG
vrijdag 13 mei om 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Dameskoor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zaterdag 14 mei om 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
Zondag 15 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 16 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!

21 – 22 mei: H. DRIE-EENHEID
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. Groep Medemblik.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

28 – 29 mei: 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
Dameskoor. Groep Wervershoof.

4 – 5 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

11 – 12 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met ‘Vrienden
Gregoriaans’. Pastor J. Suidgeest.

18 – 19 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.



25 – 26 juni:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Kinder/Jeugdkoor.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met AOW-Jongerenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

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 3 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 10 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Pastor A. Dekker.

Zaterdag 16 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Pastor J. van Dril.

Zondag 24 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Herenkoor uit parochie Onderdijk.
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

Zondag 31 juli:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

Zondag 7 augustus:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met liederen. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 14 augustus:
MARIA TENHEMELOPNEMING
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

Zaterdag 20 augustus:
KERMISWEEKEND
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
met Gemengd koor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 28 augustus:
MIVA-WEEKEND
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.

Vanaf september: twéé
weekendvieringen:

3 – 4 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.

10 – 11 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.

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 ‘TWETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

Vakantie-
tijd
Omgeven door licht
en stijgende temperaturen
zijn we naar buiten gericht,
minder tussen vier muren

Omgeven door geluid
van mensen in de straat
trekken we erop uit,
en zitten nog laat.

Omgeven door geuren
van barbecue, gemaaid gras
genietend van kleuren,
in natuur en op terras.

Omgeven door groen
en bloeiende tuinen
in park en plantsoen
bossen en duinen

Omgeven door mensen
door stad en land
met soms hun wensen
van een ver, zonnig strand.

Omgeven door warmte,
thuis, of verder heen,
een prettige vakantie,
gewenst aan iedereen.

Arda
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Pinksteren als een Hoogfeest gaan we
vieren precies halverwege de meimaand.
De agenda hierboven opent ermee. Het is
werkelijk een Hoogfeest, met dezelfde
kwaliteit en feestelijkheid als Pasen!
Vanuit het Pinksterfeest mag tot ons
komen: geestkracht, geloofskracht en al
die andere gaven die verbonden zijn met
de Geest van Pinksteren: Geest van leven,
Licht voor de toekomst, Stille Roepkracht,
Grondige Genezer, Geest van menswor-
ding, Liefde voor allen en voor alles.
Van harte bent u welkom in de Pinkster-
liturgie, afsluiting van Pasen, voeding van
ons geloof in een warm getuigenis en ste-
vig houvast. De Paaskaars wordt gedoofd,
het licht blijft echter branden in ons eigen
leven, een weldadig licht. Dat mogen we
laten zien naar elkaar toe als christen-
mensen in onze tijd. Pinksteren was en is:
geboorte van de kerk. Daarmee gaat het
over ons zelf.

Vanuit Pinksteren, in de meimaand,
maken we 2 weken later op een woensdag
de overgang naar de junimaand. In de
maand juni maken we de overgang van de
lente naar de zomer, het is op dinsdag 21
juni, begin van de zomer. Juni is een
maand die ons alleen al om die reden wel-
kom is. Je maakt de lente mee, je maakt
de zomer mee. Voor velen is er al de aan-
loop, het uitzien naar vakantietijd.

Er is een verband tussen de woorden ‘zin’
en ‘reis’. Het Oudhoogduitse woord voor
‘reis’ is ‘sinne, sinn’. Reizen heeft veel te
maken met bestemming zoeken en zin
geven. Langs de weg tekens zoeken, je
daarop oriënteren, het is een voortdurend

spel van ‘zin’ zoeken en ontdekken. Het
volgende verhaal van de kleine nacht-
waker is daar een voorbeeld van.

Eens op een nacht dat de lucht geurde van
bloesems en de sterren twinkelden aan de
hemel, liep de kleine nachtwaker met zijn
lantaarn door de weilanden. Daar zag hij
bij zijn rechtervoet een klavertje vier! ‘O’,
zei de kleine nachtwaker blij. Hij bukte
zich en pakte het. Omdat een klavertje
vier geluk brengt, besloot hij de mensen
wakker te maken, want het geluk is fijner
als je het met elkaar deelt. ‘Jullie moeten
opstaan’, riep hij. ‘Ik heb een klavertje vier
gevonden!’ Toen kwamen de mensen
naar hem toe: de bloemenvrouw, de dich-
ter, de draaiorgelman, het meisje met haar
verkoop van bloemen en de boer. Zij gin-
gen voor hun huizen op het geluk zitten
wachten. Zou het links of van rechts
komen? Zij lieten hun ogen dwalen en
legden hun oor te luisteren in de nacht.
Aan de bosrand speelden de reeën en
moeder vos was met haar kinderen aan
het ravotten. Vlak in de buurt sjirpte een
krekel en de zachte nachtwind plukte
bloesems van de bomen en liet ze speels
over de daken dwarrelen. Daar wandel-
den vijftien muisjes door de Dorpsstraat,
het ene telkens een beetje kleiner dan de
andere. De maan spiegelde zich in de
vijver. De kikkers zongen een kikkerlied.
Het beekje murmelde. In de oude kastan-
jeboom zaten de uilen en hun lichtende
ogen keken dromerig de nacht in.
De mensen waren heel stil. Zij keken naar
de hazen, die haasje-over speelden. Ze
hoorden de klokjes-bloemen bengelen.
‘Wanneer komt nu eigenlijk het geluk?’

Pinksteren
en de verdere dagen, weken en maanden…

vroeg plotseling het meisje van
de luchtballonnen. ‘Ststst’….
antwoordde de kleine nachtwa-
ker en hij legde de vinger op
zijn mond. ‘Het is er al lang. De
hele nacht is vol geluk. Voelen
jullie het niet?’

Het is een verhaal van Gina
Ruck-Pauquet over de kleine
nachtwaker. Wat ziet hij, wat de
anderen (nog) niet zien? Wat
mogen wij gaan zien in de ko-
mende junimaand, in lente en
zomer, gewoon dichtbij huis of
op vakantie waarin er zoveel op
ons afkomt: om mooi te vinden,
om als nieuw te zien, om van te
genieten en stil van te worden?
Misschien dat ook de kleine
nachtwaker tot ons zegt:
‘Ststst’…. kijk maar om je heen,
het is er al: het geluk van deze
dag, wat wonderlijk is en mooi,
om van te genieten en anderen
erin te laten delen’.
Pinksteren, lente, zomer,….hele
mooie ervaringen u allen toege-
wenst in de komende tijd!

Pastor J. Suidgeest
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Uit de vergadering van maart 2016.

Financiën en
Onderhoud

Er wordt een plan uitgewerkt voor de
buitenkant van de kerk. Het betreft
reparatiewerk van een aantal afzaten
(schuine gele vlakken) en schilder-
werk van alle afzaten, voegwerk en
herstel van enkele glas-in-lood raam-
pjes. We kunnen met dit werk profite-
ren van een gunstige subsidieregeling.
Er komt een nieuw hek langs de straat,
voortuin pastorie. Er is teveel roest-
werking in het oude hek en op meer-
dere plaatsen schade. De tuinmannen
bieden hulp aan bij het verwijderen
van het oude hek. Actie Kerkbalans
2016 heeft uiteindelijk € 57.000,— op-
gebracht. We zijn heel tevreden met
dit resultaat vanuit een goed verzorgde
actie. Het is vooral met dank aan de
vele, vele betrokken meedoeners.

Gemeenschapsopbouw

Op dinsdag 16 februari was er een
contactavond in ‘De Inzet’ voor de
Wijkcontactpersonen. Na behandeling

van wat praktische zaken was als
hoofdthema gekozen: Eenzaamheid.
Mevrouw Lenie Visser-Bom (Andijk)
was inleider op deze avond met een
herkenbaar verhaal, voorbeelden en
ervaringen. Een onderwerp om met
aandacht te volgen, met ruimte voor
vraag en antwoord, een mooi geheel.
De Bezoekersgroep komt in april weer
bijeen met o.a. de verdeling van
bezoeken aan onze kroonjarigen.
Op dit moment wordt er verder
gewerkt aan het realiseren van een
gemeenschappelijke website binnen de
regio van 5 parochies. Het gaat om
goede informatie, om overleg met
elkaar. Het gaat om menskracht uit elk
van de 5 parochies, stap voor stap
verder.

Tuin en
Begraafplaats

In februari zijn bij een flinke storm
twee grafzerken op het eerste kerkhof
omgewaaid, met schade. Met de fami-
lies wordt contact opgenomen in ver-
band met herstel en het punt van
aansprakelijkheid. Het kerkhof ziet er
verzorgd uit. Dat geldt ook voor de
bloementuin, op weg naar bloemen
voor versiering in de kerk.

Kerk en Samenleving

Na de Voorstellingsdienst van de
Eerste Communicanten op zaterdag
20 februari zijn er ‘cupcakes’ verkocht,
voor het goede doel: de Vastenactie.
Dank voor de opbrengst van € 158,—.

Op zaterdag 5 maart worden ‘brood-
jes’ verkocht na afloop van een concert
in ‘De Schoof ’, voor hetzelfde doel.
Met dank daarvoor.
Op Palmzondag wordt er in ‘De Inzet’
een Palmzondag-brunch gehouden.
De deelnemers nemen iets mee voor
minimaal twee personen. Dat alles
wordt neergelegd op een buffettafel.
Deze keer een iets andere vorm dan
een ‘sobere maaltijd’, zoals in enkele
voorafgaande jaren gedaan. Met Pasen
zal een deurcollecte worden gehouden
voor de Vastenactie in de Paaswake en
op Eerste Paasdag. Het goede doel is
de Vastenactie, dit jaar gericht op
Oeganda-Afrika. Daar moet nog veel
veranderen in de goede richting, met
dank voor ons meedoen aan de
Vastenactie.

Catechese en
Liturgie

Dit jaar zijn er 22 Vormelingen. Hun
voorbereiding wordt afgesloten met
een feestelijke Vormselviering op
zaterdag 12 maart. Gekozen thema:
‘Geef je leven kleur en licht’.
Dit jaar zijn er 26 Eerste Communi-
canten. Hun voorbereiding wordt af-
gesloten met een feestelijke Eerste
Communieviering op zondag 17 april.
Thema van de viering: ‘Wij zijn ge-
luksvogeltjes….’
Twee bijzondere vieringen, een vóór
Pasen, een ná Pasen, na een zinvolle
voorbereiding in de voorafgaande tijd
van enkele maanden. Dank nu al aan
de beide werkgroepen, aan ouders,
school en andere medewerkenden.
Kinderen/ leerlingen, in de leeftijd van
groep 8 en groep 4: heel goed bezig
met de voorbereiding en de viering,
afgestemd op hun leeftijd.
Dameskoor, Herenkoor en AOW-
Jongerenkoor hebben in deze tijd van
het jaar hun jaarvergadering gehou-
den. Daarbij hoort: terugblik, vooruit-
blik, ingaan op vragen, wensen, enz.
Het is met dank voor alle inzet. Er kan
heel veel sámen!
Op dinsdag 12 april is er een contact-
en inspiratieavond gepland voor de
lectoren uit de parochies van de regio.

6 | Nu en Straks | 13 mei 2016

Nieuws van de parochieraad



Beste mensen,

Rond Carnaval is pastor Sjaak met nog drie leden van
Sociëteit “De Witte” gegaan naar Rio.
Hieronder een gedeelte van het verslag van het bezoek aan
Itaguai.

De Witte in Rio

Carnaval in heel Brazilië is een feestje waar 200 miljoen
mensen blij van worden.
Rio gaat daarbij voorop. Er wordt het hele jaar gewerkt aan
praalwagens zo groot als binnenvaartschepen. Die worden
omringd door ongeveer 15.000 mensen per Sambaschool
die op de gelijknamige Avenida van Oscar Niemeijer een
stoet vormen die in 80 minuten aan het publiek voorbij
moet trekken. In die tijd wordt een bepaalde boodschap op
een zeer creatieve en grootse manier overgebracht. Het
thema kan een protest zijn tegen de corruptie, een ode aan
het klimaatverdrag van Parijs of een promotie van de
Paralympics die deze zomer samen met de Olympische
Spelen in de “Cidade Maravilhosa” gehouden worden.
M.a.w: Carnaval is bijscholing!

Wij zouden De Witte niet vertegenwoordigen als we ook
niet even achter de schermen gingen kijken. Waar komt al
die energie en creativiteit vandaan?
De carnavalsindustrie haalt honderdduizenden favela be-
woners voor even uit de armoede. Door het kiezen van de
thema’s, het bouwen van de praalwagens, de kostuums,
choreografie en de hoeveelheid techniek die er aan te pas
komt, leren massa’s straatkinderen en werkelozen met

elkaar samen te werken en hun talenten te benutten. Daar-
mee kunnen ze een weekend per jaar bewonderd worden
en stralen. Voor de winnaar van de parade zijn er vaak
kansen op werk en erkenning.
Op Aswoensdag bezochten we een project in Itaguai. We
hebben daar een groep van 35 gehandicapte sporters ont-
moet die een kans krijgen om uit hun isolement te komen.
Een paar van hen mogen meedoen aan de openingscere-
monie van de Paralympics. Tijdens de carnaval zagen we
hoe ze dat gaan doen: ze flippen hun rolstoel ondersteboven
en lopen met de wielen in de lucht op hun handen.
Niemand sprak over wat er allemaal niet kan of het gebrek
aan water of stroom. Hun glimlach van oor tot oor toonde
de trots en dankbaarheid voor deze kans.

Daarna gingen we even bij de bisschop van Itaguai op
bezoek, een askruisje bij 42 graden in de kathedraal en
daarna terug naar het centrum van Rio om alles bij een paar
laatste Caipirinhas nog eens de revue te laten passeren.

Als laatste: we hebben “juf ” Vera Boon gesponsord. Zij is
voor een jaar als vrijwilliger werkzaam op een school in
Tanzania. Met dat geld zal zij schoolbenodigdheden, vooral
boeken, gaan kopen. Via onze website zullen we u daarvan
op de hoogte houden.

Nu echt als laatste: we zijn druk doende ons 30 jarig
jubileum voor te bereiden. Het zal plaats vinden eind
augustus of begin september. We houden u op de hoogte.

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

Pastor Jan Verbruggen (voorheen
werkzaam als pastoraal werker in
Spanbroek-de Weere) zal deze avond
leiden. Het gekozen thema op deze
avond is: ‘Het vuur is er, houdt u het
brandend?!’ De avond is in ‘De Inzet’.
De wens is naar voren gekomen om in
onze kerk (weer eens) een Westfriese
themadienst te houden, een wens met
belangstelling vanuit verschillende
hoek. Een idee om verder uit te wer-
ken. De suggestie wordt gedaan om

deze dienst als extra mee te geven:
dienst als opening van het nieuwe sei-
zoen, na de vakantie. Datum: zondag
25 september.
Op zondag 9 oktober zal een groot
concertkoor uit Baarn in onze kerk de
zang verzorgen in de viering van 10.00
uur. Voor dat koor is het een onder-
deel van een dagje-uit.
Het zomer/herfstrooster 2016 wordt
in de komende dagen gemaakt en
ingevuld. Daarin de verdeling van

beurten: koren en voorgangers. Dit
alles in overleg met elkaar, bestemd
voor de 5 parochies van de regio. Dit
rooster gaat in met het weekend ná
Pinksteren. Het rooster loopt tot en
met het feest van Christus Koning
(vlak vóór de Advent). Alle betrokke-
nen (koorleden, voorgangers, lectoren,
kosters) hebben er gemak van gedu-
rende een half jaar: mei-november
2016. Het is met dank voor alle inzet.
Dat was het voor deze keer.
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Als contactpersoon van de Stille Om-
gang heb ik dit jaar aan diverse men-
sen een e-mail gestuurd met de
persoonlijke uitnodiging. Dit om
mensen te benaderen/motiveren om
mee te gaan met de Stille Omgang. Ik
kreeg leuke reacties van hen die mee
wilden gaan en uitleg van mensen
waarom ze niet mee gingen i.v.m. een
verjaardag, feestje of vormeling. Ook
kreeg ik enkele afmeldingen voor de
jaarlijkse e-mail.

We vertrokken met de bus vanaf het
winkelcentrum om 20.30 uur richting
Amsterdam. Nadat iedereen was inge-
stapt werden de mededelingen gedaan
en werd een korte uitleg gegeven over
het Mirakel van Amsterdam. Dit werd
verteld door Margriet de Vries, die de
taak van de busleidster, mw. Willy
Pronk, heeft overgenomen. Zij is op
oudejaarsdag plotseling overleden.
Een speciaal woord van welkom werd
gedaan aan haar dochters Lida en Tina
en de mensen uit Zwaagdijk West die
ter nagedachtenis aan Willy deze
avond meeliepen.

Het pelgrimsgebed en de intenties
werden voorgelezen door Desiré Kol
en pastoor van Dril gaf nog enige uit-
leg over hoe je de Stille Omgang kon
lopen, biddend en of mediterend om
in gedachten en met ons hart stil te
staan bij onze dierbaren en tevens de
mooie en moeilijke momenten te
overdenken van ons leven.

Naar verwachting komen ongeveer
7.000 bedevaartgangers uit het hele
land naar Amsterdam, per touringcar,
per fiets of zelfs te voet, om daar de
Stille Omgang te lopen, een nachte-
lijke stille tocht door het centrum van
Amsterdam. Dit jaar was West-Fries-
land daar vertegenwoordigd met 132
pelgrims en de groep van 69 pelgrims,
die lopend van Nibbixwoud naar Am-
sterdam waren gekomen. De Stille
Omgang volgt de route die de pastoor
van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat
hij getuige was geweest van een eu-
charistisch wonder dat aan een zieke
geschiedde: het Mirakel van Amster-
dam.

De heilige mis begon om 22.00 uur in
de Sint Nicolaaskerk, een bijzonder
mooie kerk.
Hoofdcelebrant, tijdens de viering,
was hulpbisschop Mgr. Dr. J. Hendriks
van Haarlem-Amsterdam.
Tijdens de dienst zongen de vrienden
van het Gregoriaans een Latijnse mis
en diverse liederen.

Tijdens de preek sprak monseigneur
Hendriks:
Beste pelgrims van de Westfriese be-
devaart! Fijn dat u er dit jaar weer bij
bent om traditiegetrouw de Stille Om-
gang te houden en dat wonder van de
Eucharistie te gedenken dat voor deze
stad zoveel betekenis heeft gehad. Wij
gaan van¬nacht de aloude route weer
lopen. Wat er toen in 1345 gebeurd is,
was zomaar ineens een onverwachte
knipoog van God, een teken dat Hij bij
ons mensen is en ons niet vergeet. Een
dergelijk knipoogje van God hebben
we allemaal nodig. Geloven is een re-
latie. En om die relatie te krijgen moet
er vaak iets bijzonders gebeuren in ons
leven. Want geloven is iets van je hart,
het wil zeggen dat je Iemand hebt ont-
moet, dat je een relatie hebt gekregen,
een band en dat gebeurt in feite op het
moment dat de vonk overspringt, dat
je hart geraakt wordt. Zo is het ook
met God, het is zo belangrijk dat we
die relatie onderhouden, anders wordt
geloven: “er zal wel iets zijn.” Het
vraagt van ons een inspanning om
Hem niet te vergeten en ons geloof en
vertrouwen steeds weer te vernieu-
wen, te verdiepen. Het is een bijzon-
der moment als wij de heilige
communie ontvangen. Wij houden
onze hand op om Hemzelf te ontvan-
gen, Jezus de Heer, verborgen en klein,
maar barmhartig en liefdevol, genade-
brood voor ons.
De intentie van 2016 was dan ook:
Jezus-gelaat van de Goddelijke barm-
hartigheid-genadebrood voor u.

De intenties werden voorgelezen door
de heer Piet Klaver: bidden wij voor
onze overleden busleidster mw. Willy
Pronk-Vriend, in dankbaarheid voor
haar inzet en betrokkenheid voor de
Stille Omgang. Bidden wij ook voor de

heer Piet Laan die jarenlang deel uit-
maakte van de lopersgroep uit Nib-
bixwoud. Om troost en sterkte voor
hun families.

12 maart 2016 - In het kader van het
Buitengewoon Jubeljaar van de Barm-
hartigheid lopen tien van de dertien
leden van de Nederlandse Bisschop-
penconferentie vandaag om 18.00 uur
door de Heilige Deur van de Sint-Ni-
colaasbasiliek in Amsterdam, om ver-
volgens gezamenlijk de eucharistie te
vieren. Deze hoogmis, waarin kardi-
naal Eijk de hoofdcelebrant is, luidt de
Stille Omgang in die voor de 135ste
keer gehouden werd.
De sfeer is gemoedelijk en verbonden-
heid overheerst. "In een lawaaiige stad
als Amsterdam bieden we een tegen-
geluid van stilte". Uniek aan deze tocht
zijn de stilte, het ontbreken van uiter-
lijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de dui-
zenden gelovigen. Het blijft een bij-
zondere avond elk jaar weer, om
samen met elkaar de Stille Omgang te
lopen. En persoonlijk ervaart iedereen
het gevoel hierin anders, met zijn
eigen gedachten en intenties daarbij.
Na afloop stond in de Lutherse kerk
koffie/thee klaar en konden we nog
even napraten over hoe een ieder het
ervaren had. We kregen een seintje
voor vertrek maar het was jammer, dat
er bij de buschauffeurs een miscom-
municatie was, wat tot gevolg had, dat
we wel erg lang moesten wachten.(Met
muziek van André Hazes werden we
buiten een tijdje vermaakt!) Ondanks
dit oponthoud is de voldoening van
deze bijzondere avond ons toch bijge-
bleven De bussen kwamen uiteindelijk
en we stapten moe maar voldaan in en
baden nog een tientje van de rozen-
krans voor een veilige thuiskomst.
Tot volgend jaar.

Margriet de Vries

Evaluatie de Stille Omgang 2016
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Lieve Communicantjes,

En toen was het eindelijk zo ver, zon-
dag 17 april 2016, 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 met
ouders met trotse, soms ontroerende
gezichten, broertjes en zusjes, familie,
vrienden, de juffen en anderen be-
langstellenden: de dag kon beginnen.
Het thema van deze dag was: Wij zijn
geluksvogeltjes….

In totaal hebben 26 kinderen hun Eer-
ste 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 Heilige
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 ge-
noemd in de viering, wij hopen na-
tuurlijk dat jullie het spaardoosje
ingeleverd hebben, zodat zij dit goed
kan besteden voor haar project in
Gambia.
Jullie hebben allemaal een e-mail ge-
kregen, zodat jullie met je papa en
mama de foto's kunnen bekijken. Zij
kunnen dan de foto's nabestellen die
Wim de Lange weer voor ons heeft ge-
maakt.

Groetjes van de
Eerste Communiewerkgroep

Sylvia Bakker, Sandra Verdonschot,
Liesbeth Nugter, Moniek van Velzen,
Janneke Neefjes, Monique Bosman en
Karin Kaagman

Bedankt allemaal

Met de Eerste Heilige Communievie-
ring hebben we een gezellige en waar-
devolle periode afgesloten en 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 niet
te vergeten de juffen van de kinderen.

Hartelijk bedankt. En tot volgend jaar!

Onze werkgroep neemt dit jaar ook
afscheid van twee toppers:

Liesbeth Nugter en

Sandra Verdonschot.

Zij hebben na jarenlange inzet beslo-
ten te stoppen.
Wij willen hen ook vanaf deze plaats
ontzettend bedanken.

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Deze kinderen mochten 17 april 2016
hun Eerste Heilige Communie ontvangen:

Eva de Beer Gijs Mol
Matijs van den Berg Szymon Muzyczuk
Maarten Berkhout Donna Neefjes
Jan de Boer Devin Ree
Tristan Bosman Merlijn Ruiter
Hidde Brandsen Maartje Ruiter
Tom Grooteman Lennart Schoutsen
Froukje Karsten Maximus Sichterman
Vince Kloosterhof Lara Sjerps
Stef Lakeman Thomas Smit
Karlijn Meester Imara Tensen
Willemijn Meester Dieuwertje Vlaar
Eefke Meester Laudy van Wijk
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Ook onze Eva deed op 17 april jl. haar
eerste communie. Dat was voor ons
geen vanzelfsprekendheid, we hebben
getwijfeld. Toen ze vier maanden oud
was stierf haar opa, mijn vader. De
eerste maanden van haar leven ston-
den in het teken van zijn ziekbed. Het
was een moeilijke, maar waardevolle
tijd waarin we het dopen van Eva voor
ons uitschoven. Het had geen priori-
teit. Wel beloofde ik mijn vader, die
erg veel steun had aan zijn geloof, dat
de doop op een later moment zou
plaatsvinden.

En toen waren we, zomaar ‘ineens’,
zeven jaren verder. Jaren waarin ons
geloof meerdere malen op de proef
werd gesteld en we de kerk, hoewel we
er tegenover wonen, vaak links lieten
liggen. Te vaak misschien. Maar die
conclusie is plaats en tijd gebonden.
Toch zit het geloof diep verankerd bij
zowel mijn man als bij mij. Niet altijd
rotsvast, maar als een constante rode
draad. We filosoferen over de zin en de
onzin, de kracht en de zwakte en alles
daar tussenin. Het heeft ons gevormd
en inmiddels kan ik zeggen, het heeft
ons verrijkt. En precies dat willen we
Eva meegeven. Opdat het haar steun
kan bieden, ze anderen kan steunen en
het haar leven mag verrijken.

In november 2015 werd ze gedoopt.
Het was heel bijzonder dat ze dat zo
bewust meemaakte. Pastor Suidgeest
legde haar alles vooraf goed uit en zijn

tekst paste hij aan zodat ze ook de
doopviering goed kon volgen. Het
moment, háár moment, was positief
geladen en deed haar zichtbaar goed.
Vanaf die dag keek ze uit naar de eer-
ste communie.

In februari startte het traject dat de
communicantjes meenam op hun reis
naar 17 april. De groep vrijwilligers
had een prachtig programma neer-
gezet.
Op 20 februari maakten we kennis
met de 25 deelnemende kinderen. Een
middag knutselen en oefenen had hen
voorbereid op de voorstellingsdienst.
Vol trots vertelden ze door de micro-
foon wat hen gelukkig maakt. Dieren,
sporten, knuffelen, spelen, papa,
mama, broers en zusjes, van alles
passeerde de revue. De knutselwerkjes
met hun namen kregen een mooi
plekje voor in de kerk.

Vanaf dat moment kwamen ze een
keer of tien samen in de Inzet om
onder begeleiding van de werkgroep
en ouders van gedachten te wisselen
over waar ze graag tijd voor maken,
waar ze blij van worden, waar ze dank-
baar voor zijn, vergeving en delen.
Aan de hand van bijbelverhalen,
gedichten, spelletjes, liedjes en gebed-
jes leerden ze zichzelf en de anderen
steeds een stukje beter kennen. Thuis
maakten ze opdrachten uit het werk-
boek en lazen ze verhalen. Leuk en
leerzaam, ook voor de ouders. Ze leer-

den het Onze Vader en diverse liedjes.
Op 9 april deelden ze de broodmaal-
tijd met pastor Suidgeest en in de week
voor de viering oefenden ze in de kerk
met het kinderkoor.
Aan het thuisfront werden familie en
vrienden uitgenodigd, de mooiste
kleren uitgezocht, de doopkaars en het
huis versierd en het haar kunstzinnig
in allerlei bochten gedraaid.

Eva bezocht de bijeenkomsten vol
enthousiasme en filosofeerde thuis
vrolijk verder over de verschillende
thema’s. De avond voor de viering
kwam ze lastig in slaap. Zenuwachtig
voor wat komen ging. Morgen werd
het feest en kreeg haar geloof iets
officieels. Ze zou het delen met de
mensen in de kerk, zo zei ze zelf.
’s Ochtends ontwaakte ze voor dag en
dauw en vol goede zin.
Keurig gekleed en gekapt gingen we de
kerk binnen waar we onze plaatsen
zochten die zorgvuldig door de werk-
groep waren weergegeven. De kerk
was prachtig versierd met witte
duiven, ballonnen en strikken. En het
kinderkoor zong: ‘Ik ben vandaag zo
vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk…’ Het
liedje dat mijn vader zeven jaren eer-
der dikwijls voor zijn pas geboren
kleindochter zong. Ik kreeg kippenvel.
Wat een bijzonder begin van de
viering!

De kerkdienst verliep, mede door de
strakke regie van de werkgroep, soepel
en ontspannen. Vol trots namen de
kinderen hun eerste hostie in ont-
vangst. Na afloop van de dienst gingen
de communicantjes met elkaar op de
foto. Een stralend gezelschap. Wat was
het een mooie reis geweest op weg
naar deze bijzondere dag. Petje af voor
de werkgroep die alles zo goed heeft
geregeld.

Na de kerkdienst ging het feest thuis
nog vele uren verder.

17 april 2016:
een dag vol zegeningen!

Eerste communie 2016:
een dag vol zegeningen
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Geloven in de kracht van kwetsbare en
getraumatiseerde vrouwen staat cen-
traal in het werk van missionair wer-
kers Anneke Kok (63) en Martine
Buijs (34). Beide gaan op hun eigen
wijze samen met deze vrouwen op
zoek naar perspectief en hoop, op weg
naar een betere toekomst. Anneke
doet dat al 25 jaar in Chili en Martine
sinds 4 jaar in Bolivia.

‘Het doet hen zoveel dat mensen aan de
andere kant van de wereld met hen
meeleven.’
Feministisch theologe Anneke Kok
(63) werkt bij vrouwenorganisatie Do-
modungu (Stem van de vrouw). ‘In
Chili is een systeem van dominantie
en ondergeschiktheid sterk aanwezig’.
De druk van buiten is zó sterk, dat de
vrouwen die lijden onder geweld van
hun partner en naar de politie stap-
pen, dat pas gemiddeld na zeven jaar
doen. De meesten doen het zelfs nooit.
‘Bij Domodungu brengen we vrouwen
bij elkaar die in de knel geraakt zijn.
Via groepsbijeenkomsten, trainingen
en bijbelgesprekken vinden zij her-
kenning bij elkaar en ruimte om zich-
zelf te ontplooien.’
Wij bieden vrouwen een sociaal net-
werk waarop ze terug kunnen vallen.
Dat is van groot belang. Domodungu

is één van de weinig plekken waar
vrouwen opgevangen worden en steun
kunnen vinden -vooral bij elkáár- en
waar niet geoordeeld wordt.

‘In de loop van de jaren heb ik het
theologieprogramma ontwikkeld. Het
leert vrouwen ook kritisch te zijn: hun
twijfels te uiten, hun eigen vragen en
meningen te verwoorden en op te
komen voor hun rechten. Ons uit-
gangspunt is dat je uitgaat van de vra-
gen van mensen zelf en dat mensen
zelf en samen in een gemeenschap
hun oplossingen gaan zoeken.’

‘Die humanitaire waarde gebaseerd op
het evangelie mag niet verloren gaan’
‘Ik werk vanuit de overtuiging dat het
enige ‘beeld van God’ waarover we be-
schikken, wijzelf zijn, geschapen naar
zijn beeld en gelijkenis, zowel mannen
als vrouwen. Deze notie drukt mijns
inziens op een prachtige manier de
waardigheid van de mens uit, van
ieder mens. Elk mens is uniek en ver-
dient respect. In de missionaire tradi-
tie gaat de focus naar de armen, de
onderdrukten, mensen die op de één
of andere manier niet meetellen. Die
humanitaire waarde gebaseerd op het
evangelie mag niet verloren gaan,’
vindt Anneke.

‘Zeven op de tien vrouwen lijden onder
huiselijk of seksueel geweld’
Martine Buijs werkt in Bolivia bij een
vrouwenorganisatie. ‘Zeven op de tien
vrouwen hier lijden onder huiselijk of
seksueel geweld. Met onze organisatie
Levántate Mujer (Vrouw, sta op) van-
gen we slachtoffers op en helpen we
hen zichzelf weer te respecteren. In de
dorpen waar we werken geven alle
vrouwen aan dat ze in een situatie van
huiselijk geweld zitten, of hebben ge-
zeten. Dat laat wel zien hoe wijdver-
breid deze problematiek is. We
organiseren cursussen en trainingen,
waarin vrouwen leren wat hun rechten
zijn.’
Martine is geraakt door het geweld
tegen vrouwen. ‘Dat is de drijfveer
voor het werk wat ik doe. Al is er maar
één persoon die echt hulp nodig heeft,
dan ga je helpen. Dat inspireert mij
zeer. Dat is onze taak, onze missie. Wij
hebben veel blijf-van-mijn-lijfhuizen.
Daar komen vrouwen die het slachtof-
fer zijn van huiselijk geweld. Vaak
gaan ze daarna toch weer terug naar
huis. Daar gaat het dan opnieuw mis
en dan komen ze weer bij ons. Het
doorbreken van zo’n cyclus van geweld
kost heel veel tijd. Dat gaat niet zo-
maar.
Om dat dan tóch te blijven doen en
daar veel energie in te steken, is heel
belangrijk. Je moet blijven geloven,’
zegt Martine.

Martine zorgt dat de twaalf projecten
die Levántate Mujer in vijf steden uit-
voert, volgens plan verlopen. ‘Ik wil
met eigen ogen zien wat er gebeurt.
Wij hebben een aantal opvanghuizen
voor geweldslachtoffers en meerdere
behandelcentra waar vrouwen thera-
pie en psychologische hulp krijgen. Ik
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Geloven in de ander -
samen op zoek naar perspectief en hoop
Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en
voeten aan Geloven in de ander. Zij leven samen met kwetsbare en arme men-
sen in alle delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen zij: ‘Ik geloof
in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe an-
ders jij ook bent.’ Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen situatie te
veranderen. Samen zijn zij verbonden in de hoop op een betere toekomst.
Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) van
7 tot en met 15 mei 2016 kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de
ander.



bezoek die locaties regelmatig. Ik wil
midden in het werk staan.’
‘Regelmatig slaap ik in een huis waar
zes tot acht meisjes van 11 tot 18 jaar
verblijven die slachtoffer zijn van sek-
sueel geweld. Ze hebben verschrikke-
lijke dingen meegemaakt. Via therapie
leren ze om zichzelf weer te respecte-
ren. Deze meiden hebben onze steun
echt heel hard nodig.’

Laat uw solidariteit spreken!
Anneke en Martine, en met hen hon-
derden missionair werkers en missio-
narissen, staan kwetsbare mensen bij
in hun strijd tegen armoede en on-
recht. Dankzij de steun van betrokken
mensen in Nederland maken zij we-
reldwijd een verschil voor de mensen
met wie zij hun leven delen. Wilt ook
u bijdragen aan hun werk? Kijk op

www.weeknederlandsemissionaris.nl
voor meer informatie over de Pink-
steractie van 7 tot en met 15 mei. Of
steun de WNM met een gift op IBAN
NL30 RABO 0171 2111 11.
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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: P. C. I. Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van de Parochiële Caritas
Instelling (PCI)

Secretaris: mw. L. Broersen
0228-581039

PCI Armoedig of Armoede

De maanden juni, juli en augustus
staan voor de commissie Toeristen-
kerk Onderdijk weer in het teken van
de Toeristenkerkdiensten.

Landelijk vinden er op verschillende
plaatsen kerkdiensten plaats, speciaal
voor toeristen, in de bovengenoemde
zomermaanden.
De diensten bestaan uit korte, vrolijke
kerkdiensten, gericht op mensen die
vakantie vieren. Er is altijd muzikale
begeleiding van koren, solisten, of mu-
zikanten.
Ook mensen die geen vakantie vieren,
maar toch bij ons het ‘vakantiegevoel’
en een stukje bezinning willen vinden,

mogen wij iedere week begroeten.
Ons adres is Dorpshuis ‘De Onderdijk’
Sportlaan 10 in Onderdijk.
Vanaf 5 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.
Op zondag 3 juli houden wij een
openluchtdienst op Recreatiepark ‘De
Groote Vliet’ Onderdijk 245 in On-
derdijk. Tijdens deze dienst wordt mu-
zikale medewerking verleend door het
AOW Jongerenkoor.
Voor de overige diensten verwijs ik u
naar de Binding waar wekelijks de
diensten in worden vermeld.

Wij hopen er, samen met u, een fan-
tastisch seizoen van te maken en kij-
ken uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeristenkerk
Onderdijk,
Annette Hooiveld, secretaris

Nieuw Seizoen Toeristenkerk 2016
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Nieuws van de werkgroep Vormen
Zaterdag 12 maart jl. heeft het Vorm-
sel plaatsgevonden.
22 Kinderen zijn gevormd door deken
E. Moltzer. Na de afronding van het
project ‘Growing Up’ werd het een
feestelijke viering met een goed ge-
vulde kerk. Mooie liederen werden
afgewisseld met mooie woorden.
Er zijn door de kinderen enthousiaste
verhalen over de gastouderavonden
verteld.
Veel dank aan pastoor, deken Moltzer,
de kinderen en hun ouders en natuur-
lijk ook aan de leden van het AOW
Jongerenkoor voor de mooie omlijs-
ting van de viering.

Tijdens de gastouderavonden hebben
de gastouders samen met de kinderen
veel gepraat, gelachen en ontdekt. Vast
onderdeel van het project is op de thee
bij pastoor Suidgeest in combinatie
met een bezichtiging van de pastorie.

De kinderen hebben gehoord over
hun kerk en over verhalen van pastoor
en zich verbaasd over het aantal vrij-
willigers die bij de kerk horen.
Wat zouden de kinderen ervan vinden
als burgemeester Streng besluit dat de
kerk gesloten moet worden?
Gelukkig waren alle kinderen tegen!
Als kers op de taart nog een rondlei-

ding door de woning van pastoor en
genieten van het prachtige uitzicht!
Tijdens de traditionele ganzenbord-
avond met de kinderen en hun ouders
is veel gediscussieerd over diverse stel-
lingen over geloof en gemeenschap en
hoe gaan we om met elkaar; kortom,
2016 is een mooi Vormjaar geworden
met als afsluiting een bijzondere
mooie viering!
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt
onze oprechte dank!
Fijne Pinkster voor iedereen.

Hartelijke groet,
Werkgroep Vormen



Noodoproep Noodoproep

Kinderkoor Weereenlied en de werkgroep
gezinsviering zijn op zoek naar een dirigent(e)

voor ons kinderkoor.

Na de zomervakantie komt er voor haar echt een einde
aan en dus zijn wij naarstig op zoek naar een

enthousiaste nieuwe dirigent(e).
Onze huidige dirigent zal zorgen voor een goede

introductie en overdracht.
Wij zingen ongeveer 6 keer per jaar in de kerk.

Wij hopen echt dat er iemand in Wervershoof opstaat
om dit stokje over te nemen.

Het betekent anders echt dat er niet meer gezongen
kan worden tijdens kinderdiensten en dat zou

ontzettend jammer zijn.
Heeft u vragen, kent u iemand die dit zou kunnen /
willen doen of bent u zelf enthousiast neem contact

met ons op.

Sandrine Aker tel: 581081

Thea Spigt Meester tel: 518546
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Waarom vrijwilligerswerk?

Volgens Arie krijg je dat van huis uit
mee. Zijn vader en moeder deden al
vrijwilligerswerk bij de handbal en
Arie vindt dat je ook wat moet doen
voor mensen die zelf geen activiteiten
meer kunnen ondernemen door hun
ziekte, zoals in de Wilgenhof.

Handbal en kinderclub

Arie heeft 40 jaar bij de handbal aller-
lei functies gedaan, van zijn 15e tot
55e jaar. Toen vond hij het genoeg ge-
weest. Hij zegt:
‘Ik wilde niet dat ze zouden zeggen:
‘daar heb je hem weer.’
Hij hielp in de kantine, gaf training en
coachte de spelers, ze konden altijd
een beroep op hem doen.
In de Schoof, toen nog de Loods, hielp

hij bij de tienerclub, dit heeft hij onge-
veer 20 jaar gedaan. Er was een woens-
dagmiddagclub van 10 tot 13 jaar,
waar ze diverse activiteiten organi-
seerden, binnen en soms buiten.
Ze haalden toen ook oud papier op en
kregen daarvoor een kwartje per kilo.
In die tijd was dat veel geld. Toen
hoefde je nog geen 18 jaar te zijn om
dit op te halen, dus de jeugd hielp mee.
Met een open vrachtwagen werd alles
op elkaar gestapeld. Dat kon toen alle-
maal nog. Later werd dit door de
handbal overgenomen.
Bij de handbal organiseerde hij later,
samen met vele andere vrijwilligers,
weekendjes weg met de jeugd naar b.v.
Appelscha. Dat was super mooi om te
doen en gezellig.
Arie vindt het belangrijk om iets te
doen voor andere mensen, maar je
moet het wel leuk vinden.

Hij kan slecht ‘nee,’ zeggen, dat is op
een gegeven moment een valkuil. Als
je al ergens vrijwilliger bent, weten ze
je meestal wel te vinden en mensen die
altijd ‘ja,’ zeggen vragen ze nu eenmaal
eerder.

De Wilgenhof

Toen hij 60 jaar was kwam hij onvrij-
willig zonder werk. Daardoor is hij
ander vrijwilligerswerk gaan doen. Hij
is nu bijna alle dagen op pad, maar
kon gelukkig toch een gaatje vinden
voor een interview.
Arie is nu vrijwilliger in de Wilgenhof.
Zijn zus Liesbeth werkt daar en zij
dacht meteen aan haar broer, toen er
vrijwilligers werden gevraagd.
Arie zat net een week thuis, dat was
niks voor hem. Hij neemt nu op
maandag- en woensdagochtend drie
mannen van woongroep 1 onder zijn
hoede. Ze gaan leuke dingen doen
zoals wandelen, lekker naar buiten.
Arie vindt het prachtig om te zien dat
de mannen genieten van het samen
naar buiten gaan. Ze lopen een klein
stukje en rusten dan even uit op een
bankje, zoals laatst in het bushokje bij
de Werenfridusschool. Het was dit
voorjaar op een mooie warme dag. Ze
troffen het, want het was net de eerste
'rokjesdag', dus de mannen zaten
‘mooi an’.
Het geeft Arie veel voldoening. An-
dere activiteiten: op de 1e woensdag
van de maand wordt gesjoeld met alle
woongroepen, de 3e woensdag gaan ze
biljarten (er staat een klein tafelbiljart
in de gang) en de 4e woensdagmiddag
is er bingo. Ze kunnen prijsjes winnen,
er wordt gezamenlijk koffie gedronken
en een advocaatje gedaan, kortom,
‘mooi zoet’.
Komende maandagmiddag gaan ze
met een busje langs de bollenvelden,
lekker toeren. Dit wordt o.a. georgani-
seerd door Annie van de zorg. Ze kun-
nen nu ook gebruik maken van de
nieuwe Tovertafel in de Oude Dame.
Laatst was hij met een van de bewo-

Vrijwilligerswerk is het grote toverwoord tegenwoordig. Organisaties in de
gezondheids- en ouderenzorg, de parochies, het jongerenwerk, de sport en
cultuur enz. kunnen alleen goed draaien als er veel vrijwilligers zijn. De re-
dactie ging deze keer dus op zoek naar zo’n topvrijwilliger. Wij werden getipt
dat Arie Beerepoot een goede kandidaat zou zijn. Hoewel Arie niet graag op
de voorgrond treedt heeft hij toch ingestemd met een ‘klein’ interview.

In gesprek met....
Arie Beerepoot

Ze haalden toen ook oud papier op en kregen daarvoor een kwartje per kilo



ners — die een wens in de 'wensenbus'
had gestopt — met Pasen naar de
Hoogmis. Arie zou toch al naar de
kerk gaan, dus dit was een klein
moeite. De bewoner zong de oude be-
kende liedjes uit volle borst mee. Je zag
hem duidelijk genieten.
Het doet de mensen zichtbaar goed en
ze zijn even uit de huiskamer vandaan.
Het is heel belangrijk dat vrijwilligers
wat met de bewoners kunnen doen.
De Wilgenhof kan nog steeds vrijwil-

ligers gebruiken. Dus bij deze: Een op-
roep!
Arie vindt dat veel meer mensen iets
zouden moeten doen met demente-
renden of mensen die slecht ter been
zijn. Het is heel goed als deze groep
mensen meer buiten komt of andere
activiteiten met begeleiding kan on-
dernemen.

Westfriesgasthuis

Toen hij een keer langs de Dorpsstraat
wandelde, kwam hij Lida Ligthart-
Neuvel tegen. Zij werkt bij het West-
friesgasthuis (wfg) en vertelde dat ze
daar mensen zochten om patiënten
– tegenwoordig worden ze ‘gasten’
genoemd – te vervoeren, binnen het
ziekenhuis. Zo kwam hij daar terecht,
de wereld is klein.
Hij is daar drie dagdelen per week. Er
zijn tien dagdelen, vijf ochtenden en
vijf middagen. Daar zijn 70 mensen
voor nodig, zeven op een dagdeel, dan
heb je het hele ziekenhuis 'te pakken'.

Ze lopen door het hele ziekenhuis.
De ‘gasten’ worden dus door hen ver-
voerd naar een poli, de OK, de dialyse,
de röntgen, het lab, de fysio en noem
maar op. Het wfg telt zeven verdiepin-
gen dus hij loopt zich het 'rambam'.
Soms hebben ze zelfs geen tijd om
koffie te doen.
Het verplegend personeel heeft geen
tijd om een ‘gast’ van de ene afdeling
naar de andere te brengen en er is geen
geld voor meer personeel.
In de zorg proberen ze zoveel mogelijk
te bezuinigen door gebruik te maken
van vrijwilligers. Op die manier is dit
interne vervoer mooi geregeld. Arie
heeft een telefoon bij zich en wordt
aangestuurd door een coördinator.
Vanaf verdieping B2 begint hij met
zijn werk.
(We krijgen een mooie foto te zien van
de donderdagmiddagploeg in uni-
form.) Dorpsgenoot Kees Bakker
(koster) staat ook op de foto. Met hem
kan Arie op donderdagmiddag mee-
rijden en de andere dagen gaat hij met
de bus heen en terug. De gemiddelde
leeftijd van de vrijwilligersgroep is ver
boven de zestig, Arie is de jongste. Ze
dragen een WFG-naambatch op hun
uniform, want ze komen met de gas-
ten ook op plaatsen waar het publiek
niet mag komen. Er zijn mensen die
weinig zeggen en anderen willen juist
graag hun verhaal kwijt. Arie weet on-
dertussen goed wanneer hij alleen
luisteren moet. In de uitslaapkamer
krijgen de ‘gasten’ een waterijsje als ze
uit de narcose komen. Dat is een mooi
gezicht. Ook dit is dankbaar werk.

Hobby’s

Toch heeft Arie nog tijd over voor zijn
grote hobby/sport en dat is wandelen.
Maandagavond is zijn vaste avond
samen met Kees Schouten. Dan lopen
ze in drie uur ongeveer twintig kilo-
meter.
‘Gezamenlijk lopen heeft voordelen,’
zegt Arie, ‘je zegt niet zomaar af, ook
niet als het rotweer is of niet zoveel zin
hebt, wat bijna niet voorkomt hoor.’
Verder traint hij voor de vierdaagse
van Nijmegen. Deze loopt hij al jaren.
Ze hebben een vast logeeradres onge-
veer twintig kilometer vanaf Nijme-
gen, dat bevalt goed.
Dit jaar mag hij qua leeftijd dertig
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Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
vrijwilligerscoördinator 

Paulien Meerwijk
T 06 10826729,

dewilgenhof@wilgaerden.nl,
www.wilgaerden.nl

Ze troffen het, want het was net de eerste 'rokjesdag', dus demannen zaten ‘mooi an’.
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kilometer per dag lopen, maar hij doet
er veertig. De Stille Omgang heeft hij
laatst weer gelopen. Eerst lopend naar
de Cunerakerk in Nibbixwoud en
daarvandaan met de groep van Joop
en Jack Ooijevaar uit Nibbixwoud
lopend naar Amsterdam, een dikke
vijftig kilometer. Daarnaast loopt hij
nog in België, de Dodentocht in Bor-
nem 100 kilometer binnen 24 uur.
‘Dat is kikken,’ zegt Arie, ‘deze tocht
heb ik zeven keer gelopen.’
Verdere tochten zijn: De halve mara-
thon van Egmond, de 30 van Zand-
voort en de driedaagse van Paasloo in
de buurt van Giethoorn. Dat zijn

vakanties voor Arie, hij heeft er ont-
zettend veel plezier in, heeft geen last
van blaren, zijn benen doen het goed,
kortom, genieten. Er moet wel
getraind worden. Dat gebeurd dus op
maandagavond en vaak zaterdagmid-
dag, dan loopt hij naar Hoorn,
Medemblik of Enkhuizen en uiteraard
weer terug.
‘Je loopt je hoofd zo lekker leeg, het is
heerlijk om te doen.’
Naast dit alles is hij ook nog huisman,
zijn dag begint al om half zes. Arie is
getrouwd met Mieke (van Gog) en zij
werkt vier dagen. Daardoor doet Arie
het huishouden, dat vindt hij geen

enkel probleem en de normaalste zaak
van de wereld.

Wij zijn klaar met onze vragen en Arie
noemt nog op om het verslag kort te
houden. Bescheiden als hij is hoeft er
van hem niet zoveel aandacht aan
worden gegeven. Jammer Arie, korter
konden we het niet maken. Hartelijk
dank voor je positieve verhaal. We
wensen je nog mooie jaren met veel vol-
doening toe, zowel met je vrijwilligers-
werk als met je wandelhobby.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet kuin-Ooijevaar

In de uitslaapkamer krijgen de ‘gasten’ een waterijsje als ze uit de narcose komen.

Maud Maria Gaugerica,
dochter van Niek Zwart en
Paulien Kuin (Matjador 5).

Met hartelijke gelukwensen,
gezondheid, blije kinderjaren,
een blijvende verwondering.

HUWELIJK:

Niels Verdonschot en Sanne Kuin

Een hartelijk proficiat,
op weg naar een
gelukkige levensweg samen,
een blije toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
Sjaak en Jeannet Schoorl-
van Kampen.

50 jaar:
Ben en Riet Koomen-Koopman.

Sam en
Riet Bruin-Beemsterboer.

Theo en Els Koomen-Steltenpool.

Aad en Greet Haakman-Meester.

Met hartelijke gelukwensen,
een bijzonder moment om te vieren,
met herinneringen,
dankbaarheid en
verbondenheid samen.
Op weg naar de verdere jaren,
in gezondheid en geluk.

GEDOOPT:

Familieberichten



Op 9 maart 2016 is na een kort verblijf en
verzorging in het St. Nicolaas Verpleeg-
huis in Lutjebroek overleden Margaretha
Cornelia (Gré) van Leijen-Bank. Ze be-
reikte de leeftijd van 80 jaar. Ze is een
laatste grens overgegaan in alle rust en
overgave.
Het is met herinnering aan deze dagen.
Het is met herinneringen aan een veel
langere tijd, vanaf haar kinderjaren thuis.
Geboren op 29 mei 1935 waren er twee
broers boven haar. Na de lagere school
volgde de huishoudschool als een wel-
kome leerschool voor later, zo was dat.
Haar helpende handen in de huishou-
ding, achter de naaimachine, met brei-
pennen bezig, in werkhuisjes welkom,
bezig met diverse schoonm aak-objecten,
werken aan de veiling,…handige handen,
deze kwamen altijd van pas. Ook in haar
eigen gezin dat er later ging komen. Op
dansles was er de eerste ontmoeting met
Jaap van Leijen. Het betekende al gauw een
liefde voor het leven: verkering, trouwdag,
gezin, drie dochters, gelukkige levensjaren,
Broekerhaven, mooi wonen…
Na 35 jaar volgde een verhuizing naar
Wervershoof. Moeder Gré kwam daar-
mee in de vertrouwde omgeving van
vroeger met de nodige herkenning, alsof
ze weer thuis was. Ook dit zijn mooie
jaren geworden.
De kinderen gingen hun weg met de in-
vulling van hun leven: gezin en kinderen.
Er kwamen tien kleinkinderen, in latere
jaren achterkleinkinderen, met een blije
en trotse oma!
Het overlijden van haar man Jaap in mei
2001 gaf een hele verwerking. Ze pro-
beerde zo goed mogelijk zich weer aan
het leven toe te vertrouwen, met steun
van haar gezin en familie.
In latere jaren kreeg ze een terugslag in
haar gezondheid, om toch weer enigszins
te herstellen. Ze koos voor een verhuizing
naar de Kaaghof. In een mooi apparte-

ment kwam ze gauw tot gewenning en tot
goede contacten met de andere bewo-
ners. Hobby’s en bezigheden had ze ge-
noeg. Een lelijke val bracht haar in het
ziekenhuis en in latere dagen voor revali-
datie in het Nicolaas Verpleeghuis. Haar
gezondheid ging onverwacht snel achter-
uit. Haar krachten vloeiden weg. Er
kwam een stilte voorgoed over haar
leven. In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met toe-
passelijke woorden en dank. Op 14 maart
was de begrafenis op het kerkhof, in het
familiegraf bij haar echtgenoot.

Op 15 maart 2016 is op 82 jarige leeftijd
overleden Piet Koomen. Al langere tijd
was er het inleveren aan levenskracht, de
laatste tijd met extra zorg. De serre met
zicht op de achtertuin, aanbouw aan de
achterkant van het huis, werd in de laat-
ste maanden een geliefde plek voor rust,
mijmeringen, bezoek en goede zorg.
Langs de wand familiefoto’s en een geva-
rieerde aanwezigheid van een stukje
dorpsgeschiedenis. Er kwam een stilte
voorgoed over zijn leven.
Er is herinnering aan vroegere jaren, op
weg naar de verdere jaren, naar de laatste
jaren. Lagere school, Tuinbouwschool,
tijd voor omscholing. Van Wervershoof
naar Zwaagdijk en weer terug naar Wer-
vershoof. In het jaar 1960 gehuwd met
Mart Mol. Er kwam een gezin met vier
kinderen, op Zwaagdijk geboren. Mooie
jaren, veel te beleven met alle ruimte in
en om het huis. Van groenteteelt naar
fruitteelt, naar lelieteelt, naar zaadteelt, de
proefvelden bij Sluis & Groot. In 1993 de
VUT-leeftijd met daarna meer tijd voor
zijn bezigheden en hobby’s. Piet Koomen,
getypeerd als Wervershover en gemeen-
schapsmens, helemaal waar. Op de fami-
liecirculaire was een foto van de Molen te
zien (oude prent), daarbij denkend aan
zijn verbondenheid met de Molen en met
de geschiedenis van mensen eromheen.
Zijn belangstellende blik was er in het
heden, kijkend naar het verleden, gericht
naar de toekomst om te bewaren wat hij
belangrijk vond als waardevol en bij-
zonder voor gemeenschap en dorp. Ver-
zamelaar van oude prenten, schilder-

stukken, kunstwerken, geschreven
teksten. Hij zelf regelmatig met de fiets
op stap met fototoestel om vast te leggen
wat hij de moeite waard vond. Betrokken
bij de Werkgroep Oud-Wervershoof, op-
gericht in 1992. Zo ook bij de Skriemer,
met het eerste jaarboek in 1998. Hij was
heel welkom met het aanleveren van ver-
halen en met zijn hulp bij het opzetten
van verschillende tentoonstellingen.
In de Uitvaartviering op 21 maart hebben
we in de kerk afscheid genomen. We
hoorden in herinnering vanuit het gezin
een levensbeschrijving met alle eer en
dank, gericht naar een waardevolle in-
vulling van leven. De crematie was
daarna in het Crematorium in Hoorn,
met ook daar nog toepasselijke woorden
en zang .

In de vroege ochtend van 22 maart 2016
is onverwacht thuis overleden Thecla
Anna Maria (Thea) de Wit-Broersen,
op haar leeftijd van 65 jaar. Het was een
schok voor allen die met haar verbonden
waren: haar gezin, familie, goede vrien-
den en bekenden. Het was een onwerke-
lijk bericht, een trieste verandering
midden in het leven, met nog zoveel le-
vensweg te gaan. In herinnering: Thea
kwam uit een gezin van tien kinderen.
Als oudste dochter voelde zij zich al gauw
verantwoordelijk. Ze volgde op jonge
leeftijd de opleiding tot verpleegkundige
in het ziekenhuis in Hoorn. Ze werd na
deze opleiding verpleegkundige op de
kinderafdeling van het ziekenhuis in
Heemskerk, het was met veel voldoening.
Op 30 jarige leeftijd ontmoette zij Jan de
Wit. Het was tijdens de draverij in Me-
demblik. De vonk sloeg over! Het werd
een verbondenheid voor het leven. In
1982 was de trouwdag, een ware feestdag.
Het wonen volgde daarna op de Dorps-
straat. Een gezin met vijf kinderen is er
gekomen. Het zijn met elkaar hele geluk-
kige jaren geweest: een heerlijk huis om
te wonen, de boerderij één groot speel-
paradijs. Thea deed nooit moeilijk, nooit
ingewikkeld. Er kon heel veel, altijd in
goed overleg en met begrip. Ze kon goed
relativeren, het positieve kwam altijd
boven. Haar grootste talent was haar lach,
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aanstekelijk en blij makend. Met een
praktische instelling nam ze veel klussen
in eigen hand. Dat was thuis en later ook
bij de kinderen in hun huis. Het was met
behangen, een schilderbeurt of een repa-
ratie. Ze ging er handig mee om. Met
dankbaarheid en plezier is er herinnering
aan dagen als Kerstmis, Pasen en Sinter-
klaas. Ze maakte er altijd iets bijzonders
van, gezelligheid en gastvrijheid duidelijk
aanwezig. ‘Het was de mooiste tijd van
haar leven en van ons als gezin’.
De Uitvaartviering was op zaterdag 26
maart in onze kerk met daarin mooi ge-
sproken woorden en heel veel dank naar
haar toe. Het stond met treffende woor-
den op de circulaire: ‘Veel mooie herin-
neringen verzachten ons verdriet.
Voorgoed uit ons midden, voor altijd in
ons hart’. De begrafenis was daarna op
het kerkhof, een plek naast haar schoon-
ouders.

Op 23 maart 2016 is in Huize St.Jozef
overleden Martha Maria (Mart) Neef-
jes-Vijn, op de leeftijd van 88 jaar. Een
levensweg van vele jaren kwam ons voor
ogen.
11 maart 1928 was haar geboortedag,
haar geboorteplaats was Zwaagdijk. Mart
groeide op in een gezin van drie kinde-
ren. De tijd van de oorlog heeft veel in-
druk op haar gemaakt. Ze was 12 jaar
toen de oorlog in 1940 begon. Genoeg
verhalen deden de ronde zoals over on-
derduikers, over armoede van verre fa-
milieleden die eten kwamen halen, het
neerstorten van een vliegtuigje. Ze ver-
telde ook leuke verhalen uit die jaren, als
kind meegemaakt.
In haar jonge jaren ontmoette zij Rem
Neefjes. Daaruit volgde een relatie voor
het leven. In 1955 was de trouwdag. Het
werd een gezin met drie kinderen, op
Zwaagdijk. Vader Rem kon daar een
tuindersbedrijf overnemen, moeder Mart
had het druk met het huishouden, de
zorg voor het gezin. Ze werkte in de
drukke tijd van het jaar van harte mee
met tulpen pellen en slabonen plukken.
In latere jaren bood zij haar hulp aan bij
bruiloften en bij andere bijzondere fees-
ten die er waren. Mart vond het ook heer-
lijk om te winkelen in Hoorn. Er was
altijd wel iets waar ze aandacht voor had
om te kopen en mee naar huis te nemen.

Toen het met het bedrijf wat rustiger
werd, werd in vrije tijd een welkome in-
vulling gevonden met een fietstochtje,
een uitstap, of gewoon thuis, bij mooi
weer in of om het tuinhuisje. Na verkoop
van huis en bedrijf in latere jaren volgde
een verhuizing naar Wervershoof, naar
de Raiffeisenlaan. Het zijn mooie jaren
geworden wat betreft het wonen, vrije tijd
en nieuwe contacten. Het goede van die
tijd werd overschaduwd toen haar man
Rem Alzheimer kreeg. Later volgde de
dagopvang in het Nicolaas Verpleeghuis
in Lutjebroek. Na een opname in Huize
Lindendael in Hoorn kwam na enkele
maanden de dag van zijn overlijden in
het jaar 2010, na algehele achteruitgang
van gezondheid. Moeder Mart hield zich
staande en verwerkte dit verlies, op weg
naar weer betere dagen.
In de laatste jaren was er meerdere keren
een terugslag. In het laatste jaar van haar
leven was er voor haar een kamer en de
goede verzorging van Huize St. Jozef. Ze
voelde zich al gauw op haar plaats met
goed contact met medebewoners. In de
laatste dagen is haar levenslicht langzaam
uitgegaan. Op 30 maart was de Uitvaart-
liturgie in de kerk, met dankwoorden in
herinnering. De begrafenis was daarna in
het familiegraf, achter de kerk.

Op 4 april 2016 is in haar slaap ‘rustig van
ons heengegaan’ Alida (Alie) Langedijk-
Schouten, een lieve moeder, oma en
over-oma. Het was op haar leeftijd van 88
jaar.
Niet onverwacht, wel plotseling….om
haar heen was er een eerste verwerking.
Andere dagen en veel herinneringen zijn
er gevolgd in het mooie samenzijn als
gezin en de kring van familie en anderen.
Herinneringen zijn er aan deze dagen van
afscheid en aan de laatste vier jaar dat
moeder en oma, na het overlijden van
haar man Herman, haar weg verder is ge-
gaan in Huize St. Jozef. Dankbaar is ze
heel regelmatig omringd geweest door
haar gezin: met aandacht, goede zorg,
even binnenlopen, een nieuwtje, een
spelletje doen, wat drinken, een zwaai bij
het weggaan, gauw weer terugkomen….
Herinneringen zijn er aan een veel lan-
gere tijd van leven, de weg die zij daarin
is gegaan. Haar eigen kinderjaren thuis,
een mooi boerenbedrijf in De Weere. Het

vak van coupeuse leren, met alle zin akela
zijn bij de gidsen en kabouters. De trouw-
dag met haar man Herman Langedijk
was in het jaar 1952: liefde voor hun
leven samen, gezin, de gezellige tijd op de
boerderij op de Gouwe, het Sinterklaas-
feest en andere feestdagen en bijzondere
dagen. Er kon altijd heel veel, iedereen
welkom, een moeder met een groot hart,
haar handen altijd bezig, werkzaam, nut-
tig, achter de naaimachine, in de keuken,
in de kamer, met het inpakken van een
verrassing en dat uit laten pakken…
zeven kinderen om haar heen.
De verdere jaren, kinderen vlogen uit met
hun invulling van leven, dus rustiger
jaren. Verhuizing naar Spanbroek, klei-
ner wonen. Met zeven kinderen en hun
aanhang was er alle plezier. Naast het
mooie zijn er ook zorgen geweest, om
samen zo goed mogelijk te dragen, in
troost en kracht naar elkaar toe. Na 18
jaar Spanbroek, heerlijk wonen, volgde er
een nieuwe verhuizing. De leeftijd deed
zich voelen, meer hulp was nodig. Huize
St. Jozef werd een volgende keuze, meer
verzorgd wonen, in de buurt ook weer
van de kinderen. Het zijn mooie jaren ge-
worden met dank voor alle zorg. Gauw
en goed gewend was moeder in haar
nieuwe omgeving. Vaders overlijden was
in het jaar 2012, moeders overlijden in
deze dagen van het jaar 2016. Moeder
Alie, oma en over-oma in ons hart, met
dankbare herinneringen en alle eer naar
haar toe, hoorbaar in de afscheidswoor-
den in het Crematorium in Hoorn, op
8 april.

s
a p r i l

Op 12 april 2016 is na het inleveren van
levenskracht over langere tijd overleden
Piet Bot, op zijn leeftijd van 79 jaar. Het
was met verwerking daarvan in verbon-
denheid samen. Het was in de ‘Wilgen-
hof ’ met voor ogen alle goede zorg die hij
daar heeft mogen ontvangen. Dagen van
afscheid geven altijd weer vele herinne-
ringen.
Op 6 februari 1937 werd Piet geboren als
zoon van Paulus Bot en Anne Meijer, een
gezin uiteindelijk met zes kinderen. Piet
was een sportliefhebber als we denken
aan wat hij graag deed: schaatsen, voet-
bal bij VVW, biljarten, volleybal. In de
jonge jaren van zijn leven vond hij zijn
liefde voor het leven in Nel Desaunois.
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Op 14 april 1964 was de trouwdag, de
mooie dag van hun ja-woord. Zij gingen
wonen op de Neuvel. Daar zijn de kinde-
ren geboren, een zoon en twee dochters.
Er volgde een verhuizing naar de Simon
Koopmanstraat naar een wat grotere wo-
ning, heel naar het zin. Daar werden de
mooiste rozen gekweekt met broer Kees.
In latere jaren was Piet cv-monteur bij
broer Sjaak. Daarna was hij vele jaren
werkzaam in de restaurant-keuken van
‘Het Grootslag’ bij broer Gerard. We zien
de mooie lijn van de broers-samen. Aan
het eind van een werkzaam leven kon
Piet met pensioen gaan, vervroegd in
jaren. Dat was geen verkeerde beslissing.
Er was nu meer tijd voor zijn favoriete
bezigheden, met extra aandacht bijvoor-
beeld voor de kleinkinderen die er waren
gekomen, in de drie gezinnen van de
eigen kinderen, met trots en alle voldoe-
ning.
Een jaar of vier geleden werd alles anders.
Onderzoek in het ziekenhuis gaf geen
mooi bericht. Dit onderzoek gaf voor Piet
als uitslag Alzheimer. Het kwam als een
dreun binnen, voor het gezin, familie en
vrienden. Er was ook een vorm van
darmkanker aanwezig. De behandelingen
hiervan sloegen gelukkig goed aan, op
weg naar betere dagen, naar genezing!
Thuis was er drie jaar lang de goede zorg
die nodig was, met liefde en aandacht ge-
geven door Nel, met alle aandacht en
zorg ook binnen het gezin. Na drie jaar
werd het te zwaar en was meer zorg
nodig. Er kwam ruimte en opvang in ‘De
Wilgenhof ’, ruim een jaar geleden. De
goede zorg is hier doorgegaan. Zijn le-
venskrachten werden echter minder en
minder. Een laatste week is er gekomen
met extra bezorgdheid. Op dinsdag 12
april kwam er een stilte voorgoed, temid-
den van zijn gezin. In de Avondwake van
vrijdag 15 april waren er woorden vol
herinnering en dank. Op 16 april was de
crematie in het Crematorium in Schagen.

Op 16 april 2016 is in het Nicolaas Ver-
pleeghuis in Lutjebroek overleden Anna
Geertruida (Anne) Dekker. Het was op
haar leeftijd van 87 jaar.
Anne van de familie Dekker, van de boer-
derij, van de Dorpsstraat. Zij was het 5e
kind van Siemen Dekker en Marietje
Weel, zus van Theo, Nico, Marie, Frits,

Tiny en Piet.
Vader Dekker was aanvankelijk akker-
bouwer. Door vee en uitbreiding daarvan
ging het richting een veebedrijf. De
broers Nico, Frits en Piet hebben altijd in
het bedrijf gewerkt. Anne hoorde daarbij.
Er was een goede taakverdeling: Anne re-
gelde het huishouden en de mannen re-
gelde het áchter, zoals zij dat altijd
noemde. Anne zorgde voor de kalfjes en
voor de nodige papieren. Daar had ze een
goed overzicht van. Ze was goed op de
hoogte wanneer de melk werd opgehaald
voor de fabriek. Anne was opgenomen in
de maatschap van de gebroeders. Er ver-
anderde in de loop van de jaren veel. Er
kwam een trekker, er kwam een auto, een
Lada, nog altijd aanwezig en te gebrui-
ken. Een vertrouwd beeld: Nico, Frits en
Piet op de trekker, werkend met de zeis
of de hark op het land bij het Zijdwerk.
In de hooitijd waren er altijd veel helpers.
Anne zorgde voor koffie en wat verder
welkom was. Dat deed ze met veel toe-
wijding en voldoening. Ze was beschei-
den en tevreden in de eenvoud van haar
leven. Ze hield van gezelligheid en van
aanloop. Ze was belangstellend en gast-
vrij voor wie zij ontmoette.
Een apart verhaal is, dat zij vanaf haar
vroege levensjaren in betrekking kwam
bij de familie Smit. Ze was daar geweldig
op haar plaats als een goede hulp voor
moeder Smit in haar grote gezin. Veel
waardering was er voor haar aanwezig-
heid, voor haar lieve karakter, voor wat ze
allemaal deed en betekende. En goede
band is er altijd gebleven met contact
over en weer, ten einde toe.
Haar levenseinde is gekomen. In vooraf-
gaande maanden was ze opgenomen in
Huize St. Nicolaas. Broer Piet was daar
ook opgenomen vanwege de noodzaak
van revalidatie na een ziekenhuisbehan-
deling. Anne alleen thuis, dat ging niet
met afname van levenskracht. Hier zoveel
mogelijk weer samen. Haar toestand ging
achteruit, snel achteruit. In haar slaap op
16 april kwam er stilte over haar goede en
zorgzame leven.
De afscheidsviering was op woensdag 20
april in de St. Werenfriduskerk, met her-
inneringen en dankwoorden. De begra-
fenis daarna op het kerkhof. Zij moge
rusten in vrede.

Op 17 april 2016 is op hoge leeftijd, 94
jaar, overleden Paulus Jong. Het was in
Huize St. Jozef waar hij met echtgenote
Mart een tweepersoonskamer bewoonde.
Het was met dank voor de goede zorg van
het huis, voor alle aandacht en hulp.
Zijn geboortedag was 3 februari 1922, het
was in Onderdijk. Paulus was de oudste
van een groot gezin. Al op jonge leeftijd
moest hij mee naar het land voor de kost,
vele keren met het doen van zwaar werk.
In de avonduren volgde hij de Tuin-
bouwschool. Als afleiding vond hij het
prachtig om op het zangkoor van de kerk
te gaan en tevens bij Westfrisia Cantat
zich op te geven. Het was voor hem een
heerlijke ontspanning. Dat zou heel zijn
leven zo blijven.
In het jaar 1950 trouwde hij met Mart
Noordeloos, liefde voor het leven. Zij
gingen wonen in Wervershoof. Zij kregen
daar vier kinderen, prachtige jaren. In
1955 volgde een verhuizing naar Onder-
dijk in de van Velzenstraat, een nieuw
huis. Hier werden nog drie kinderen ge-
boren, ook hier prachtige jaren. In zijn
werk kon Paulus veel aan, sterk en groot
als hij was. Als landarbeider werkt hij bij
Jaap Bijvoet, later bij Piet Poland. Hij was
regelmatig in de Wieringermeer te vin-
den om werk aan te nemen. Zo ook in
Andijk, in Medemblik, tenslotte op de
Hoogovens. Vele jaren is er na het wonen
in Onderdijk weer het wonen geweest op
Wervershoof in de Koggestraat. In 2002
volgde er een verhuizing naar een van de
aanleunwoningen op de Schenkeldijk,
een kleinere gerieflijke woning, prachtig
wonen. Drie jaar geleden volgde er een
verhuizing naar St. Jozef. Ook de sterk-
sten worden geveld. Een tia veranderde
zijn leven behoorlijk. Er was een pro-
bleem met zijn gezichtsvermogen. Hij
kon niet veel meer zien. Hij moest ook
andere ongemakken verwerken en pro-
beren met revalidatie te overwinnen.
Paulus was een vechter en slaagde erin.
Hij wilde weer heel graag naar zijn echt-
genote Mart en dat lukte. Meer en meer
werden zijn krachten minder, meer en
meer gebonden aan ’t huis en aan de
kamer. Het lichtje van zijn leven ging
langzaam uit, er kwam een stilte voor-
goed over zijn goede, zorgzame leven. De
Uitvaartdienst was op 21 april in de St.
Gerardus Majella kerk te Onderdijk, met
herinneringen en dankwoorden. Daarna
was de begrafenis op het kerkhof aldaar.
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Het is het mooiste weer van de wereld. Vandaag gaat Jantien
picknicken met haar vader en moeder en haar broer Rob.
Moeder heeft een grote mand en daar doet ze van alles in.
Het brood hoeft niet klaargemaakt te worden, want dat
doen ze in het bos.
Dat is het leuke van picknicken.
Wat willen de kinderen op brood?, denkt moeder.
Ze neemt de potten van de plank: jam, pindakaas en cho-
coladepasta.
Dat wordt allemaal veel te zwaar, denkt ze, maar daar is wel
iets op te bedenken.
Daar komt Jantien binnen.
‘Ach, help me even’, zegt moeder, ‘wat wil jij op je brood?’
‘Bessenjam’, zegt Jantien.
‘Vul jij dan dit kleine potje maar met bessenjam.’
‘Ik houd niet van bessenjam’, zegt Rob, die even in de keu-
ken komt kijken.
‘Geef mij maar pindakaas.’
Hij wordt nu ook aan het werk gezet Zo vult iedereen een
paar kleine potjes.
Moeder heeft nog wat etiketjes; ze schrijft daarop wat er in
de potjes zit en plakt ze er dan op.
‘Het lijkt net een winkel’,
zegt Jantien.
‘Ja, wat erop staat, zit erin’, zegt moeder, ‘dat is gemakkelijk.’
‘Als je tenminste geen fouten maakt’, bromt Rob, die eigen-
lijk nog niet helemaal wakker is. Dan ziet moeder dat
Jantien haar nieuwe broek aan heeft.
‘Die doe je toch zeker niet aan’, zegt ze, ‘hij is net nieuw!
Daar ga je toch niet mee de bossen in.’ Jantiens gezicht
betrekt.
‘Ik wil de stomme rotbroek niet aan’, kermt ze.
‘Daar loop je anders helemaal niet voor gek mee’, zegt
moeder.
Rob heeft zijn nieuwe jeans jasje aangetrokken.
Moeder schudt haar hoofd.
Die kinderen toch!
Maar ze wil het gezellig houden en zegt verder maar niets
meer. Iedereen is klaar om te vertrekken.
Als ze vlug zijn, kunnen ze de bus van tien uur nog halen.
Vader is al vooruitgelopen met de picknickmand.
‘Daar komt-ie aan’, roept Rob. Ze hollen naar de bushalte.
Ze zijn nog op tijd. De bank achterin is helemaal vrij.
Daar kun je goed zien wie er allemaal binnenkomt. Ze
moeten een heel eind.
Bij iedere halte komen er mensen bij.
‘Moet je kijken’, zegt Rob, ‘die kan zeker niet van de patat af-
blijven.’
‘Op school is er ook zo een’, weet Jantien.
‘Ik vind het maar stom, dan kun je niet eens fatsoenlijke
kleren aan.’
‘Daar komt een vuurtoren aan’, zegt Jantien. Een meisje met

knalrood haar stapt in en krijgt een rode kleur, wanneer ze
Rob en Jantien naar haar ziet kijken. Jantien en Rob vinden
het wel een leuk spelletje, zo naar de mensen kijken.
Op iedereen is wel iets aan te merken en daar kun je dan
een plezier om hebben!
‘Moet je die zien, met dat stomme jack; dat heeft haar moe-
der zeker zelf gemaakt.’ Dat is Rob weer en zo gaat het maar
door; bij iedere halte is er wel weer iets vreemd te zien. Na
de busrit is het nog een klein stukje lopen. Iedereen draagt
iets en het wordt een heerlijke dag.
Ze maken een wandeling, spelen badminton en genieten
van de rijk gevulde mand met broodjes en potjes.
De etiketjes zijn heel handig.
Je hoeft niet eerst elk potje open te maken om te kunnen
zien wat erin zit. Ook de terugreis verloopt voorspoedig. Er
is voor iedereen een zitplaats en er is weer heel veel te zien;
een mevrouw met een heel dikke bril, een nog zwarter dan
zwarte neger, vreemde vogels, buitenlanders…
Rob en Jantien denken dat alleen zijzelf normaal zijn.

Voor de kinderen
een dag met een zonnetje

Adventsactie en
Vastenactie
De werkgroep Kerk en Samenleving heeft wat acties be-
dacht om extra geld in te zamelen voor Vastenactie.
De basisscholen doen niet meer mee omdat die andere pro-
jecten steunen, daardoor vervalt een deel van de inkom-
sten. Daarom hebben we zelf acties bedacht om geld in te
zamelen en reclame te maken voor Vastenactie Zo hebben
we cakejes verkocht na de voorstellingsdienst van de eerste
communicanten op 20 februari j.l. Circa 100 cakejes met
het vastenactielogo werden verkocht. Het liep storm! Jam-
mer dat er niet genoeg waren maar volgende keer beter.
Maar met een opbrengst van € 151,80 een mooi resultaat
voor Vastenactie! Op zaterdag 5 maart j.l. hebben we in de
Schoof tijdens de fanclubavond met The Cats Aglow Band
vanaf omstreeks 22.30 uur broodjes verkocht. Daarvan
kwam de helft van de opbrengst direct ten goede aan Vas-
tenactie. We hebben een bedrag opgehaald voor de Vas-
tenactie van € 160,—. Iedereen bedankt voor zijn of haar
steun! Tevens bedanken wij de vrijwilligers van de Schoof
en beheerder Koos Blauw voor de medewerking!

Adventsactie
De totale opbrengst voor Adventsactie: € 1.287,25

Vastenactie
De totale opbrengst voor Vastenactie: € 1.333,61

Groeten Joanna, Karin & Anja
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