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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

Van de redactie
Het is een wonderlijke herfst, we kunnen genieten
van de ene na de andere zomerse dag. Toch gaat de
tijd voort en komt de Allerzielenviering naderbij,
de dag dat we in de kerk onze dierbare overledenen
herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontval-
len. Een bijzonder moment om elkaar tot steun en
kracht te zijn.
Arda onze vaste schrijfster van mooie gedachten,
voelt ook de herfstwind door haar haren waaien,
heel knap hoe ze iedere keer weer een mooi gedicht
voor ons op papier zet. En ook pastor Suidgeest laat
ons voelen dat de herfst toch echt in aantocht is.
Naast de gebruikelijke onderwerpen vanuit de
parochieraad is er ook een artikel over religie en
antisemitisme. Het is niet alles negatief, er bestaat
ook oprechte belangstelling.
Allemaal lezenswaardige berichten.
Voor het interview deze keer geen vrijwilliger of
anders bekend staande persoon uit onze parochie,
maar een bevlogen Medemblikker die heel veel
weet te vertellen over zijn passie, het Inloophuis
van Medemblik, waar iedereen die daar behoefte
aan heeft, hartelijk wordt ontvangen. Een bijzon-
der gebouw met bijzondere mensen met veel
aandacht voor de medemens met zorgen en pro-
blemen.

Wij wensen u veel leesplezier
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Allerzielen

Op Allerzielen gaat het om de
herdenking van de dierbaren.
Rond 2 november trekken veel
families naar de
begraafplaatsen om daar hun
geliefden te gedenken.
Graven worden speciaal voor
deze gedachtenis schoon-
gemaakt en voorzien van
bloemen of planten.
Voor veel katholieken past
Allerzielen goed bij de herfst.
De kortere dagen, de kilte en
de vallende bladeren
bevorderen het nadenken over
dood, verlies en rouw.

Op Allerzielen zijn wij stil en
bedroefd omdat wij in onrust
zijn achtergebleven.
Allerheiligen betekent:
zij zijn in Gods hand.
Allerzielen: wij hebben hen uit
handen moeten geven.
De kleur van Allerheiligen is
wit, beeld van een gelovig
vertrouwen en van hoop;
die van Allerzielen is paars,
beeld van onze droefheid.
Allerheiligen is: zij leven;
Allerzielen: zij zijn gestorven.
Moge er troost uitgaan van
beide dagen en van de
vieringen.
Daarmee verbonden een
bezoek aan het kerkhof,
kracht en steun vanuit
een gemeenschappelijke
verbondenheid, met zorg en
aandacht voor elkaar.
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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 29 oktober tot en met 2 november 2016
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Vrijdag 28 oktober in Huize St.Jozef:
’s Avonds om 18.30 uur:
Gedachtenisviering van onze
dierbare overledenen, met liederen.
Allerzielenviering.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.

Weekend 29 – 30 oktober:
ALLERHEILIGEN
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen.
Pastor C. Koning.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

Woensdag 2 november:
ALLERZIELEN
19.30 uur: Gedachtenisviering van
onze dierbare overledenen, met
Herenkoor.
Voorganger is Pastor J. Suidgeest.
De verzorgers van de
Avondwakevieringen en van
Uitvaartliturgie zijn
medevoorgangers in deze
Gedachtenisviering.

5 – 6 november:
WILLIBRORDZONDAG
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

12 – 13 november:

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

19 – 20 november:
CHRISTUS KONING / DIACONAAL
WEEKEND
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Middenkoor. Groep Wervershoof.

26 – 27 november: 1e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Medemblik.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.

3 – 4 december: 2e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
DEZE VIERING VERVALT.

zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

10 – 11 december: 3e ADVENT

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

17 – 18 december:
4e ADVENT - BOETEVIERING
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Pastor A. Dekker.

De vieringen zijn beide keren een
boeteviering. In een boeteviering is
het op weg naar het Kerstfeest naast
een persoonlijk ook een gezamenlijk
getuigenis van wie we zijn: mensen
met onze tekortkomingen en met
onze goede wil. We vragen vergeving,
we maken ons klaar om het kerstfeest
zo goed mogelijk te vieren.
Van harte bent u welkom.



De zomervakantie is weer voorbij, de
scholen zijn al weer een paar maanden
begonnen. Bij de werkgroep begint het
weer te kriebelen om te beginnen.

Op de evaluatievergadering hebben we
afscheid moeten nemen van één van onze
trouwe leden van de werkgroep, namelijk
Natalie Beerepoot–Schouten. Wat zullen
wij haar inzet en enthousiasme gaan mis-
sen.

Meester Ino heeft voor de vormselgroep
een nieuwe dvd in elkaar gezet waar we
hem heel dankbaar voor zijn. Het resul-
taat is erg mooi geworden.

Wij kunnen u alvast vertellen dat de
vormselviering 2017 zal plaats vinden op
1 april o.l.v. Deken Möltzer.

Na de herfstvakantie zal pastoor Suidgeest
de laatste klassen van De Schelp en
Werenfridus een bezoek brengen en krij-
gen ze een uitnodiging mee om aan het
project deel te nemen. U kunt ons berei-
ken via mailadres:
werkgroepvormen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De vormselgroep

Nieuws van de werkgroep
Vormen

Dit jaar valt 2 november op woensdag. Er
is ’s avonds om 19.30 uur in onze kerk een
gedachtenisviering. We gedenken onze
dierbare overledenen. We noemen de
namen van degenen die in het afgelopen
jaar zijn gestorven (vanaf 2 november
vorig jaar).
Deze namen staan geschreven op de
kruisjes die achter in de kerk, in de vroe-
gere doopkapel, langs de tegelwand een
plaats hebben gevonden. Elke naam is
uniek. Het is met dank om de betekenis
van hun leven.
Het gaat in de 2 novemberviering ook om
vele namen die we niet vergeten uit de tijd
daarvoor, langer geleden. Het is voor het
gevoel dikwijls nog heel dichtbij en

bijzonder.
Van harte bent u welkom in deze gedach-
tenisviering. We bidden om licht, om
blijvend leven voor hen die zijn gestorven.
We bidden om licht en om levenskracht
voor ons zelf in de voortgang van ons
eigen leven. Mogen we elkaar tot kracht
en troost zijn in deze bijzondere viering
van Allerzielen.
Het is mogelijk om na de viering een
bezoek aan het graf of aan de graven te
brengen en daar een graflicht aan te
steken of bloemen te brengen als een bij-
zonder teken van aandacht en verbon-
denheid. In de avond zullen een aantal
bouwlampen daar licht verspreiden.
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GAAT U VERHUIZEN
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of
met deze bon.

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

LAAT ‘TWETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

Allerzielen – 2 novemberKerstzang-
dienst
Op zondag 18 december is er in
onze kerk de jaarlijkse Interker-
kelijke Kerstzangdienst, georga-
niseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken. Het aan-
vangsuur is ’s middags om
16.30 uur. De kerstoverweging
wordt gehouden door Pastor
Gert Scholten van de Protes-
tantse Gemeente Andijk-Wer-
vershoof. Het koor ‘Una in Via’
uit Andijk o.l.v. Wim Broer zal
met zang medewerking aan de
dienst verlenen. Organist voor
de samenzang is Arie Heems-
bergen.
Als christenen van verschil-
lende kerken en als mensen van
goede wil zijn we van harte
welkom in een gezamenlijk ge-
tuigenis in geloof, gebed en
onderlinge verbondenheid.
Welkom in dit samenzijn!

Plaatselijke Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk,
Wervershoof, Zwaagdijk.

In de volgende uitgave van ‘Nu
en Straks’ staat het overzicht
van KERSTMIS, de JAAR-
WISSELING en van de eerste
weken in het nieuwe jaar 2017.
Dit nummer zal uitkomen in de
week voor Kerstmis.
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De 4 seizoenen van het jaar worden wel
eens met elkaar vergeleken. De conclusie
is bijna altijd dat je ze niet met elkaar kunt
vergelijken. Een beter woord is: verbin-
den. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden als schakels van een geheel. Er is
een bijna geruisloze voortgang of over-
gang van het ene seizoen naar het andere:
lente, zomer, herfst en winter. Als mens
zijn we daarin opgenomen. Het gaat om
licht en donker, warmte en kou, binnen
en buiten, natuurschoon en dorheid.

De natuur in de herfst heeft een eigen
schoonheid in de herfstkleuren die zich
laten zien. Er is een onverbiddelijkheid
in vallende bladeren, kale struiken en
bomen alsof de natuur een beetje dood-
gaat. Er is een dalende temperatuur en het
is vroeg donker. Maar er wordt ook ge-
zaaid en geplant, niet in dode grond maar
in vruchtbare aarde. In stilte breekt het
wachten aan, een flinke tijd van wachten,
op weg naar groei, op weg naar de lente.
Dat is onze wonderlijke natuur, wijzelf
daarmee verbonden in de kringloop van
ons leven.

Bij de herfst denken we aan de levens-
avond van de mens, na de bloei van lente
en zomer. De kringloop van ons leven
komt daarin tevoorschijn.
We vieren bij de overgang naar november,
hartje herfsttijd, Allerheiligen en Aller-
zielen. De kringloop van het liturgisch
kerkelijk jaar vindt ongeveer een maand
daarna een afronding en ook weer een

begin, een nieuw begin. Eind november
maken we de overgang naar de Advent.

In de tijd van de herfst, verdeeld over
oktober, november en december, komen
we drie bijzondere namen/personen tegen
op de kalender van de kerk.
Het zijn Franciscus, Sint Maarten en Sint
Nicolaas.
Wat de kalender betreft is het: 4 oktober,
11 november en 5 december!
Alle drie hebben overeenkomsten in
delen en geven. Alle drie zijn bekend en
bemind. In de stille akker van de herfst-
tijd, in vruchtbare bodem, mogen zij alle
drie gezaaid zijn en met hun voorbeeld
zichtbaar worden in ons eigen leven. Het
verrassende en het leuke is dat de kinde-
ren hen in ons midden levend houden.
Laten zij dat maar blijven doen, met het
zingen van liederen, toepasselijke folklore
en aankleding, op stap…

In deze tijd van de herfst zijn we meer
binnen dan buiten, ook binnen bij ons
zelf. Van harte deze uitgave van ‘Nu en
Straks’ aangeboden en aanbevolen met
nieuws over en vanuit deze herfstperiode.
Moge het in ons zelf en binnen onze ge-
meenschap uitgroeien naar iets dat de
moeite waard is, waardevol, met een eigen
betekenis.
Om het in de stijl of de taal van de jaarge-
tijden te zeggen: een groei naar lente en
zomer!

Pastor J. Suidgeest

Wolken
Kijk naar de wolken
loop in de zon,
wees verbaasd als een
kind,
met een ballon.

Volg het licht,
ieder seizoen,
het draagt bij
aan ons daag’lijkse doen

Voel de herfstwind,
door je haar, langs je
snoet
het verfrist en,
doet een mens goed

Beleef de momenten,
in de natuur
snuif de lucht op,
al voelt het wat guur.

Gebruik zintuigen,
luister en kijk,
dan merk je al snel,
wat ben ik rijk!

Er is weinig voor nodig
leef in het moment,
geniet van het gewone,
dat kost je geen cent.

Arda

De tijd van de herfst



Uit de vergadering van eind
augustus en oktober 2016

Ingekomen stukken en
mededelingen

Brief van het bisdom: het overlijden
van vroegere Vicaris G. Geukers op
19 augustus 2016 te Egmond aan Zee,
op de leeftijd van 91 jaar. Hij was in de
parochies vooral bekend als Vorm-
heer, een altijd welkome voorganger in
de Vormselvieringen. Met zijn grote
gestalte en mooie verhalen maakte hij
indruk. Als Vicaris heeft hij veel bete-
kend vanuit het bisdom met zijn pas-
torale zorg en bestuurlijke inzet voor
de parochies en dekenaten en op het
bisdom zelf. Hij heeft verschillende
onderscheidingen mogen ontvangen.
Bijna tot het eind is hij bij de zusters
in Zorgcentrum ‘Huize Agnes’ in Eg-
mond voorgegaan in de liturgische
vieringen. De zusters en de mensen uit
het dorp waren blij met hem. Vanuit
de parochie hebben we onze deelne-
ming betuigd.
Vanuit het bisdom is bericht binnen-
gekomen van verhuizing. Het bis-
schopshuis is nu gevestigd in de
pastorie van de Bavo-kathedraal aan
de Leidsevaart in Haarlem, woonplek
voor Mgr. J. Hendriks, hulpbisschop.
De verschillende diocesane diensten
(Financiën, Bouwzaken, Kerkopbouw,
Pastorale Diensten, enz.) zijn verhuisd
naar de Tiltenberg in Vogelenzang.
Hier is de woonplek voor Mgr. J. Punt,
bisschop. Het voormalige bisschops-
huis aan de Nieuwe Gracht is verkocht
en krijgt een andere bestemming.
Telefoonnummers, enz. blijven onge-
wijzigd.
Open Monumentendag, deze was op
zaterdag 10 september. Onze St. We-
renfriduskerk kwam daarvoor in aan-

merking in de uren van de middag. Er
was de toevoeging van een kleine ten-
toonstelling van kazuifels en vaandels.
Dank voor het houden van toezicht.
Er zijn ongeveer 25 personen geweest.
Bisdom: Uitnodiging voor Bedevaart
naar Rome, van 14 – 19 november.
Het is vanwege het jaar van Barmhar-
tigheid. Dinsdag 15 november: speci-
ale Nederlandse dag in de St. Pieter
mét Paus Franciscus.

Financiën en
Onderhoud

In de afgelopen tijd is een grote schil-
derklus uitgevoerd aan de buitenkant
van de kerk, van laag tot hoog, repara-
tiewerk daarmee verbonden als we
denken aan herstel-metselwerk en het
aanbrengen van nieuw hout. Het weer
heeft van alle kanten meegezeten
vanaf het begin, half augustus, tot het
eind. Op het schilderwerk zit 10 jaar
garantie. Het ziet er allemaal fraai uit.
We mogen gelukkig profiteren van een
redelijke subsidieregeling omdat de
kerk een monument is.
De penningmeester Jacob Neefjes licht
in de vergadering de jaarcijfers 2015
toe. Hij heeft begroting gemaakt voor
het komende jaar én ook (globaal)
voor de verdere jaren, tot 2022. Elke 3
jaar is een flinke uitgave te verwach-
ten voor groot onderhoud. De tendens
is dat de liquide middelen na verloop
van tijd gaan afnemen. We zoeken
naar posten of uitgaven waar we op
kunnen bezuinigen én uiteraard op
het vermeerderen van inkomsten…
Dank aan de penningmeester voor al
het cijferwerk. Dank aan Joanna Neef-
jes die vanaf december vorig jaar
wekelijks de meterstand van gas en
electra van kerk en pastorie heeft op-
genomen. Dit om een beeld te krijgen
van het verbruik daarvan. Een beter
en zuiniger gebruik van de stookkos-
ten in de kerk willen bereiken, dat is
nog een hele puzzel, ook in gesprek
met deskundigen op dit terrein. Onze
zoektocht geeft nog geen goed resul-
taat.

De kerk is verzekerd bij Donatus. Als
lid over vele jaren krijgen we 10% kor-
ting op de premiekosten. Er is gevari-
eerde informatie binnengekomen voor
de komende Actie Kerkbalans in het
nieuwe jaar. Het Kerkbalansweekend
is gepland op 14/15 januari 2017.

Kerk en Samenleving

Het Diaconaal Weekend houden we in
het weekend van 19/20 november.
Jaarlijks zoeken we een passend thema
of doel wat betreft sociale gerichtheid
op de kwetsbaarheid van de samen-
leving en wereld, nood, ziek en zeer,
Derde Wereld, enz. Dit jaar gaat het
om aandacht (en hulp) voor ‘Inloop-
huis Medemblik’, Oosterhaven 11. Op
de brochure staat het helder en duide-
lijk: ‘Kanker of een andere levensbe-
dreigende ziekte,… het Inloophuis
helpt. Het gaat om rust, een luisterend
oor, informatie, meedoen aan een ac-
tiviteit. Tevoren een afspraak maken
hoeft niet. Voor verdere informatie,
zie verder in deze ‘Nu en Straks’.
De Wereldwinkel was zondag 25 sep-
tember aanwezig in onze kerk.
Het Jambo-koor (voor zondag 19
maart 2017) verbindt ons op bijzon-
dere manier met de Derde Wereld,
met een van de Afrikaanse landen.
Verbondenheid met de Derde Wereld,
de maand oktober is jaarlijks Wereld-
missiemaand met Wereldmissiedág op
zondag 23 oktober.

Liturgie en
Catechese

Het Kinder/Jeugdkoor heeft een
nieuwe dirigent in de persoon van
Marit Verdonschot, in eerste instantie
voor het komende jaar. We zijn er blij
mee dat het met de kinderen door kan
gaan als we denken aan de invulling

Nieuws van de parochieraadNieuws van de parochieraad
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van Gezinsvieringen. Dirigent-voor-
ganger Sandrine Aker natuurlijk ook
blij, de kinderen en werkgroep blij. Ter
versterking van de kostersgroep is
Siemen Ruiter (Rietvink) heel welkom
als mede-koster, met inwerking en
goed overleg met elkaar. De Westfriese
viering op 25 september is hierboven
al genoemd.
Begin oktober is de halfjaarlijkse ko-
renplanning, ingaande Advent 2016
t/m Pinksteren 2017.
Op zondag 9 oktober zal een gastkoor
uit Baarn de liturgie opluisteren met
een afwisseling van Latijnse gezangen
en Nederlandse liederen. De leiding
van het koor heeft onze kerk gekozen
op die dag, de viering als opening van
hun dagje-uit in Westfriesland, wel-
kom!
In het komende jaar 2017 is het
Jambo-koor met hun bijzondere in-
vulling uitgenodigd op zondag 19
maart. In het najaar van dit moment
komt de voorbereiding op gang van de
werkgroepen Vormsel en Eerste Com-
munie.

Gemeenschapsopbouw

De opening van het nieuwe seizoen
heeft deze keer in onze kerk de invul-
ling gekregen van een Westfriese
dienst, op zondag 25 september.
Thema: ‘Is God ’n Westfries?’ Het is

een mooi geheel geworden met aan-
sprekende teksten, goed mee te zingen
liederen, volle kerk, blije sfeer, ge-
meenschapszin. Dank voor alle inzet.
Na afloop een plezierig samenzijn ach-
ter in de kerk met koffie en Westfriese
krentenmik, praat genoeg. De Wereld-
winkel was aanwezig, om nog even
binnen te lopen, is gedaan. Dank daar-
voor.
Zaterdag 5 november is er voor de
vrijwilligers van de parochie een
dank/contactavond in de Schoof. De
Parochieraad wil op deze manier wel-
gemeende dank uitzeggen voor alle
inzet, tijd, activiteiten, betrokkenheid
binnen onze gemeenschap, een veel-
kleurig geheel, aanvang 20.00 uur.
Hoofddoel: verbondenheid samen, ge-
zelligheid.
Begin augustus is afscheid genomen
van mevr. Fien Sneeboer-Rood als
gastvrouw voor koffie, enz. in ‘De

Inzet’. De laatste jaren ging het om de
eerste vrijdag en om de eerste zondag
van de maand, afscheid na 20 jaar, met
veel dank en attentie.
In de afgelopen tijd is binnen klein
team verder gewerkt aan een regionale
opzet van de website. Begin oktober is
de nieuwe website in gebruik geno-
men.
Een volgende avond voor de Wijkcon-
tactpersonen is gepland in het nieuwe
jaar op dinsdag 7 februari 2017. De
invulling wordt nog voorbereid.

Regionieuws

Op maandag 7 november is er een bij-
eenkomst in ‘De Inzet’ voor afgevaar-
digden van de taakvelden ‘Liturgie’ en
‘Gemeenschapsopbouw’ binnen de vijf
parochies van de regio, opgezet vanuit
het Regiobestuur. Het is de bespreking
van een aantal punten, uitwisseling
van gedachten, gericht op samenwer-
king, onderlinge steun. De bedoeling
is in het voorjaar 2017 andere taakvel-
den uit te nodigen.
Tenslotte de opmerking: voor het
Regiobestuur en voor de plaatselijke
Parochieraden is het een belangrijk
punt om vooruit te kijken naar de toe-
komst. Het gaat daarbij om het opstel-
len van een jaarplan of een
vooruitzicht naar meerdere jaren.
Dat was het voor deze keer.

28 oktober 2016 | Nu en Straks | 7

Armoede is geen eenduidig begrip.
Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk be-
drag 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 overheidsorga-
nen.
Veel mensen die hierin beland zijn, komen daar niet voor
uit. Want in deze tijd, waar uiterlijkheden steeds belangrij-
ker 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 (lidmaat-
schap van een vereniging, cadeautjes bij een verjaardag 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 (PCI) 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

Wat heet arm?



MISSIO is de werknaam voor de
Stichting Pauselijke Missiewerken
Nederland en is onderdeel van de in-
ternationale Pauselijke Missiewer-
ken van de Rooms-katholieke Kerk.
MISSIO ressorteert onder de Pause-
lijke Congregatie voor de Evangeli-
satie der Volkeren.

De vier afdelingen van de Pauselijke
Missiewerken Nederland hebben als
doel ondersteuning van:
a de bisdommen en haar parochies

in de derde wereld
b de opleiding van eigen priesters
c diocesane hulpprogramma’s voor

kinderen
d missionaire bewustwording van

priesters en leken in Nederland.
Eenvoudig gezegd staat MISSIO voor:
‘kerken helpen kerken’. MISSIO is het
wereldwijde solidariteitsfonds van de
Rooms-katholieke Kerk.
Het gaat vooral om het verlenen van
financiële steun aan armlastige paro-
chies en bisdommen in de landen van
de derde wereld, maar ook om weder-
zijdse bemoediging en evangelische
getuigenis.

VISIE

In de voetsporen van Jezus de ander
tegemoet gaan en samen zoeken naar
wegen om Gods rijk van gerechtig-
heid, vrede en welzijn te bespoedigen.

MISSIE

Missio wil een brug zijn tussen paro-
chies en bisdommen wereldwijd.
Samen willen wij als gelijke partners
werken aan een betere wereld, ons ge-
loof met elkaar delen en in dialoog tre-
den met andere godsdiensten en
culturen.

Structurele hulp

MISSIO is onderdeel van de Wereld-
kerk en dat bepaalt de manier waarop
hulp verleend wordt. MISSIO verleent
structurele hulp en steunt slechts inci-
denteel kleine tijdelijke projecten. Im-
mers als projectmedewerkers weer
vertrokken zijn, is daar nog steeds de
Kerk. Daarom helpt MISSIO de infra-
structuur van de Kerk in de derde
wereld te bouwen en verder te ont-
wikkelen. Dan kan de Kerk daar ter
plaatse zelf de nood lenigen. Het is
werk van de lange adem. Het gaat om
investeren in de mensen die de Kerk
vormen, in mensen die de geloofsge-
meenschappen vormen en kunnen
dragen.

Zo ondersteunt MISSIO onder meer
de opleiding van het kerkelijk kader.

Wereldmissiemaand 2016: Filippijnen
In de Wereldmissiemaand oktober be-
steedt Missio/Pauselijke Missiewerken
dit jaar aandacht aan de katholieke ge-
lovigen in de Filippijnen, met als
thema ‘Getuigen van barmhartigheid’.
Natuurrampen, armoede en arbeids-
migratie zijn slechts enkele van de
problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen ge-
troffen door zware tropische stormen.
In 2013 raast de supertyfoon Haiyan
over het land en laat een spoor van
vernieling na.
Duizenden mensen vinden de dood.
Degenen die het overleven hebben
niets meer. Geen huis, geen bezit-
tingen, geen bestaansgrond. Zoals de
vissersgezinnen aan de kust van
Tacloban.

Armoede: Leven op straat of
naar het buitenland

De armoede in de Filippijnen is groot.
In Manila leven veel mensen op straat,
zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er
met haar driejarige zoon Danielo en
verdient met de fietsriksja als taxi wat
geld. ’s Avonds slapen ze in de riksja.
Veel anderen, met name vrouwen,
zoeken noodgedwongen hun toe-
vlucht in het buitenland. Vaak worden
ze uitgebuit en krijgen ze te maken
met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio/Pauselijke Missiewerken steunt
dit jaar diverse projecten van religieu-
zen in de Filippijnen. Zij laten Gods
barmhartigheid zien in hun handelen,
zij zijn getuigen van Gods barmhar-
tigheid.
Hun voorbeeld is een inspiratie voor
ons.
Zo hebben de Missiebenedictinessen
het initiatief genomen tot de bouw van
een nieuw dorp voor de vissersfami-
lies in Tacloban.
En in Manila is zuster Cecille Ido de
drijvende kracht achter het gezinscen-
trum ‘Tuluyan’, waar dakloze gezinnen
worden opgevangen en weer op weg
geholpen.

Missiezondag 23 oktober

Wereldwijd wordt op Missiezondag
23 oktober de verbondenheid van
onze katholieke geloofsgemeenschap-
pen gevierd. Ook vindt er een collecte
plaats in elke parochie.
In het eerste weekend van oktober (1
en 2 oktober) staan de kinderen in de
Filippijnen centraal op de Wereldmis-
siedag van de kinderen.
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In alle media zoemt het van commen-
taar op religie en antisemitisme. We
moeten onderscheid maken. Niet alle
uitlatingen over religie zijn negatief. Er
bestaat ook oprechte belangstelling.
Menigeen zal zeggen helemaal niet
antisemitisch te zijn. In gesprekken
kun je soms wel iets bemerken van een
kritische houding ten opzichte van het
Jodendom en niet minder over de po-
litiek van Israël. Al gauw glijden denk-
patronen dan van antizionisme naar
antisemitisme. Er ontstaat een bijna
onoverbrugbare kloof. Het gesprek
loopt vast.

Het is de harde realiteit, die door de
recente aanslagen in Europa en elders
en de politieke ontwikkelingen in het
Midden-Oosten, zich verscherpt. Dit
tij is niet zomaar te keren. We moeten
ervan uitgaan, dat die problemen ons
blijven achtervolgen. Tegelijk mogen
we niet schuwen om erover na te den-
ken en zo vermijden ons machteloos
te voelen.

Er is onderscheid te maken tussen
antijudaisme, antisemitisme en anti-
zionisme. Kritiek en je afzetten tegen
Joden (antijudaisme) is voor de Joden
al een ervaring en pijn van eeuwen en
eeuwen her. Politieke en kerkelijke
bewegingen hebben daar ook een
kwalijke rol in gespeeld. Eind van de
18e eeuw komt de rassenleer in beeld,

waarmee alle volkeren in categorieën
worden ingedeeld met typische ken-
merken van lijf, cultuur en denken.
Het oude antijudaisme verbindt zich
daarmee. Er ontstaat fervent antisemi-
tisme met dramatische gevolgen. De
Sjoa.

Het Zionisme, het verlangen naar
Zion, is al sedert de eerste balling-
schappen en diaspora in de Joodse be-
leving aanwezig. In de Pesachgebeden
klinkt ‘volgend jaar in Jeruzalem’. In
het Midden Oosten en in het H. Land,
Eretz Israël, hebben altijd verspreid
veel Joden gewoond. De pogroms
rond begin 19e eeuw o.a. in Midden
Europa en Rusland leiden tot emigra-
tie van Joden naar o.a. Amerika en tot
de opkomst van het Zionisme. Zio-
nisme groeide uit tot een krachtige be-
weging met toenemende hervestiging
in het Land.

De oprichting van de Staat Israël in
mei 1948 in de toenmalige politiek
verwarde wereld en te midden van de
daar aanwezige bevolking van Joden,
Christenen en Moslims leidde tot
verzet tegen de Joden en tot fel anti-
zionisme, later verhevigd door de zelf-
organisatie van de Palestijnen en de
problematiek van de nederzettingen.
Deze factoren maken het gesprek en
de kans op vrede heel gecompliceerd.
Israël is een democratisch land, dat in

principe iedere groepering recht
wil/moet doen. Het blijkt moeilijk en
is ook moeilijk. Het juiste vergt wel
niet aflatende inspanning van alle be-
trokken partijen.

De verwikkelingen hebben ook alles te
maken met religie, die hierdoor in
kwaad daglicht komt. Joden, Christe-
nen en Moslims als de ‘Abrahami-
tische’ godsdiensten zijn als verwanten
geworteld in de semitische (!) geschie-
denis. Ieder heeft z'n eigen geschiede-
nis doorgemaakt qua periode van
ontstaan, het ontwikkelde gedachte-
goed (tradities) en belijdenissen. De
Joodse traditie legde de basis met als
richtsnoer een zwaar accent op de
menselijke ethiek, de opdracht van
Gods geboden. Kern is het dringend
appel op recht en gerechtigheid voor
iedereen. Iedere religie kent heel wat
‘verpakking’ in gebruiken en (theolo-
gisch) denken. Maar de basis, de open
en eerbiedige verhouding van mens
tot mens en van mens tot God, is voor
ieder doorslaggevend en sterk. Daar is
de toekomst op te bouwen in verzoe-
ning en vrede.

Frans Zwarts, lid Katholieke Raad voor
Kerk en Jodendom (KRI).

Religie en antisemitisme

En na een heerlijke zomervakantie
begint ook de Eerste Communie-
werkgroep weer met veel plezier aan
de eerste voorbereidingen.

DeVoorstellingsdienstwordt gehou-
den op zaterdag 11 maart 2017 en de
Eerste Communieviering op zondag
21 mei 2017.

Wanneer uw kind dit jaar in groep 4
zit van De Schelp of De Werenfridus-
school, dan krijgt u half januari een
uitnodiging. Deze uitnodiging is voor
een informatieavond over de Eerste
Communie en op die avond kunt u
dan uw kind aanmelden voor zijn of
haar Eerste Communie.

Mocht uw kind op een andere school
zitten en ook zijn of haar Eerste Com-

munie willen doen, kunt u contact
opnemen met
Sylvia Bakker tel. 582268 of
Monique Bosman tel. 584412.

In juni zijn we natuurlijk weer met de
spaardoosjes naar de Stichting June
geweest in Enkhuizen. We werden van
harte welkom geheten door Jur en
Saskia. De spaardoosjes hebben een
totaalbedrag van € 170,24 opgeleverd.
Een mooi resultaat wat wordt besteed
aan een nieuwe waterput.
Wij willen de kinderen die 17 april
hun Eerste Communie hebben gedaan
daarvoor nog hartelijk bedanken!

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep



Wat is een inloophuis?

In het Inloophuis aan de Oosterhaven
te Medemblik, met een prachtig
uitzicht op het water en de bootjes,
bieden gastvrouwen en -heren een
luisterend oor voor alles wat er in je
omgaat, tijdens je ziekte. Zij geven
informatie over initiatieven en organi-
saties die je kunnen ondersteunen
tijdens het ziekte- en verwerkings-
proces. In het huis vind je warmte,
gezelligheid en geborgenheid.
Ze lopen een stukje met de mensen op
en laten je weer los als ze niet meer
nodig zijn.

Voor wie

Er zijn ongeveer tachtig inloophuizen
in Nederland. Deze vallen onder een
koepelorganisatie IPSO. Pisa in Hoorn
valt bijvoorbeeld ook onder deze or-
ganisatie Het inloophuis geeft steun
aan onder andere kankerpatiënten,
hun naasten en de mantelzorgers. Het
inloophuis in Medemblik gaat nog iets
verder, zei geven ook steun aan men-
sen met andere levensbedreigende
ziektes, dus ook bijvoorbeeld aan
mensen met ernstig hartfalen of ALS.
Wat er in het hoofd omgaat is bij deze

ziektes hetzelfde, vandaar, ze maken
daar geen onderscheid in. Het inloop-
huis bestaat nu bijna vier jaar. Daar-
voor hebben Tom en Tonia de
‘Stichting Diagnose Kanker’ opgericht,
deze bestaat inmiddels zeventien jaar.
Ze zijn actief in het begeleiden van
mensen met de ziekte kanker en hun
naasten als daar behoefte aan is.

Oorsprong

Zeventien jaar geleden heeft Tom zelf
een uitzaaiing gehad van een mela-
noom en is daarbij door een diep dal
gevlogen. Wonder boven wonder heeft
hij dat mogen overleven tot verwon-
dering van zijn artsen. Leuke bijkom-
stigheid was dat hij uniek was in de
genezing daarvan. Hij had daarna het
gevoel dat hij iets terug mocht/moest
doen. De Stichting Diagnose Kanker,
(www.diagnose-kanker.nl waarop
Tom ook zijn verhaal heeft geschreven
(http://diagnose-kanker.nl/mijn-
ziekte-mijn-verhaal) werd opgericht,
wat een landelijk lotgenotencontact is
geworden. Deze stichting bestaat dus
nog steeds. Daar lopen ook allerlei ini-
tiatieven. Tegelijkertijd hield hij zich
ook bezig in allerlei landelijke advies-
commissies, o.a. met Els Borst, de

Commissie ‘kwaliteit voor zorg’. Er is
ook een internetsite opgericht voor
jonge kankerpatiënten. Beide weten
heel veel van de materie af.

Beroep

Tom, een horeca ondernemer, is ook
nog chef-kok geweest in het Victoria
hotel in Amsterdam. Dus altijd met
mensen bezig geweest. De omslag
kwam door zijn ziekte, hij werd afge-
keurd.
Tom begon met het schrijven van zijn
eigen verhaal voor hemzelf en zijn fa-
milie op internet. Dit werd ook ge-
vonden door medepatiënten en hun
partners. Daardoor kregen ze een
groepje en een forum op internet. Dit
breidde zich langzamerhand uit en
liep een beetje uit de hand. Dit hebben
ze georganiseerd door een stichting op
te richten, Stichting Diagnose Kanker.
De meeste mensen uit Medemblik
kennen zijn achtergrond en diversen
mensen weten ook dat hij familiair
belast is (li-fraumeni syndroom). Ze
wisten Tom en Tonia dus ook te vin-
den voor een luisterend oor en advies.
Hun eigen huis werd een soort in-
loophuis en dat was niet de bedoeling.

Oosterhaven 11

Het pand waar ze nu in zitten was
voorheen een café en stond al twee
jaar leeg. In overleg met de eigenaar
werd het van binnen gesloopt en op-
geknapt. Het was een hele klus, vooral
het souterrain, waar het water door de

19 / 20 november is het ‘DiaconaalWeekend’. Het jaar staat in het teken van:
‘Barmhartigheid’. De werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ heeft als invalshoek
gekozen in de zorg voor de medemens het ‘Inloophuis’ in Medemblik. De
heer Tom van der Wal is gevraagd om daar tijdens de vieringen iets over te
vertellen. Dat was voor de redactie van Nu en Straks aanleiding om naar het
Inloophuis inMedemblik te gaan voor een gesprekmet Tom van derWal, de
initiatiefnemer van het Inloophuis.

In gesprek met....
Tom van der Wal
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muren en de vloer naar binnen kwam.
In de grond moest toen een nieuw
drainagesysteem aangelegd worden
met afvoerpompen. Maar het is alle-
maal gelukt.

Toen is ook de Stichting Inloophuis
Medemblik opgericht. Er werd geld
gevraagd aan de grote fondsen, dat is
heel goed gelukt. Zelf is Tom ook han-
dig dus dat was mooi meegenomen als
je zo’n groot project aanpakt.

Het gebouw heeft vier verdiepingen,
voor de diverse activiteiten. Helemaal
boven is de spreekkamer, voor een
persoonlijk gesprek een behandel-
kamer en kantoor. Op de tweede etage
is een multifunctionele ruimte voor
massages en bijeenkomsten. De be-
gane grond is de inloop met de gezel-
lige ontmoetingsruimte en het
souterrain is speciaal ingericht voor
kinderen.

Amsterdammer

Tom is geboren in Amsterdam en al-
gemeen bekend is dat Amsterdam-
mers zeggen waar het op staat, recht

voor zijn raap. Hij komt uit een hecht
gezin van veertien kinderen en zijn
moeder was erfelijk belast. Veel van
zijn broers en zussen waren dat ook,
waaronder hijzelf. Verschillende
broers en zussen zijn inmiddels over-
leden. Dat hield ook in dat ze onder
controle kwamen te staan van het
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
Elk jaar krijgen deze dragers een total
bodyscan en is er een advies wat ze wel
of niet mogen. Tom was als project-
leider ook verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van de zorgstandaard
Li-Fraumeni, samen met de beroeps-
groepen, patiënten en klinische gene-
tica heeft deze vorm gekregen.
Iedereen met deze aandoening kan
hiervan mee profiteren. De eerste was
nota bene hijzelf. Door de jaarlijkse
bodyscan vonden ze bij hem een
nieuwe tumor. Daardoor kwam nog-
maals het bewijs dat het zeker nood-
zakelijk is dat dit gebeurd.

Een luisterend oor

De mensen die worden ontvangen in
het inloophuis mogen hun verhaal
vertellen en daar wordt naar geluis-

terd. Er is altijd een gastvrouw of -heer
aanwezig. Ze worden verwelkomd met
een kop koffie/thee.

Er zijn ook diverse activiteiten

Zijn vrouw Tonia is mede coördinator
en gecertificeerd mindfulness thera-
peut.
Mindfulness is een cursus van acht
middagen, waarin mensen leren om te
gaan met stress en leren om meer te
leven in het ‘hier en nu’. Het is een
techniek waarbij mensen leren om
beter met hun problemen om te gaan.
Normaal kost deze cursus veel geld, zij
vragen slechts € 10,— voor het lesma-
teriaal. Het moet toegankelijk blijven.
Levensbedreigende ziektes kosten al
veel geld, vandaar dat ze deze cursus
aanbieden. Dit wordt bekostigd van de
giften die zij krijgen. Meedoen is super
belangrijk. Ook voor hen die het niet
kunnen betalen
Er zijn ook nabestaandenbijeenkom-
sten voor mensen, waarvan de partner
is overleden. Alleenstaanden kunnen
een hapje komen eten. Ook is er een
loopgroep actief.
Patiëntenverenigingen komen in het

Het was een hele klus, vooral het souterrain, waar het water door de muren en de vloer naar binnen kwam.
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Inloophuis om uitleg te geven.
Af en toe wordt ook een arts uitgeno-
digd welke gespecialiseerd is op zijn
vakgebied, zoals b.v. een SCAN-arts.
De informatie die gegeven wordt haalt
een stukje angst bij de mensen weg.
Uiteraard kunnen dan ook vragen ge-
steld worden.

Vrolijk

Op de vraag of mensen nog wel vrolijk
kunnen zijn als ze daar zijn, antwoordt
hij volmondig met een ja. Het is een
gezellige boel hier. De mensen hebben
geen voorstelling wat hier gebeurt. De
meeste mensen die binnenkomen zijn
moedige mensen, zij zoeken contact
met lotgenoten. Tijd voor ontspan-
ning is er ook, zoals b.v. creativiteit,
ontspanningsmassages, maar ook een
hotstone massages, voetreflex, hals- en
hoofdmassages. Zelfs een kapster is af
en toe aanwezig.

Verwendag

Elk jaar is er een verwendag. Vorig
jaar kwam een mevrouw binnen, tij-
dens de verwendag, die niet lang meer
te leven had. Aan het eind van de dag,
zei ze tegen Tom:
‘Weet je wat ik ga doen, ik ga te stap-
pen.’ Dat was mooi om te horen, een
geweldig compliment. Er worden ook
afspraken door mensen gemaakt bui-

ten het Inloophuis om en dat is prach-
tig om te horen.

Ontspanning

Er is ook een mannengroep, zij doen
weer mannendingen.
Aquarel schilderen (Tom laat een
schilderij zien van het Inloophuis
welke hij geschilderd heeft).
Een groepje dames is bezig om van
breikatoen prachtige beren te haken
voor kinderen met kanker.
Schrijven wordt ook gedaan, hun
eigen verhaal.
29 Oktober is borstkankerdag, diverse
therapeuten zijn dan aanwezig om
informatie te geven en vragen te be-
antwoorden.
12 November wordt de jaarlijkse ver-
wendag gehouden. Patiënten kunnen
altijd iemand meenemen. Elk jaar
weer een druk bezochte dag.
Vorig jaar was met Allerzielen een
koor uitgenodigd. Er kwamen toen
heel veel bezoekers. Dit jaar wordt dit
weer anders ingevuld. Voor de jonge
kinderen is er een aparte ruimte in het
souterrain. Tekentherapie en rouw-
verwerking wordt aan jonge kinderen
geboden.

Informatie

De mensen die naar het Inloophuis
komen, kunnen ook geholpen worden

met informatie over hoe je een gesprek
aangaat met een behandelend arts,
welke vragen gesteld kunnen worden.
Een goed voorbeeld: Tom had een
vrijwilligster advies gegeven en die
dacht: ‘bekijk het maar, dat gaat niet
lukken,’ Het had ook te maken met
opkomen voor jezelf. Ze was thuis, is
er over na gaan denken, heeft toch zijn
advies opgevolgd en was daar achteraf
heel blij om. Ze hebben dus veel
deskundigheid in huis. Lang niet altijd
wordt over de ziekte gepraat. Ook
wordt gesproken over hoe het week-
end was, of er nog leuke dingen
gebeurd zijn.

Teleurstelling

In maart kreeg Tom te horen dat hij de
ziekte van Kahler heeft, een plasma-
celkanker.( in het beenmerg) Daarna
heeft hij zich onmiddellijk ingelezen
wat betekend dit?. Een goed geïnfor-
meerde patiënt komt immers vaak
verder. Hij is patiënt van het Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis en heeft
voor de ziekte van kahler voor een
hematoloog in het VU gekozen ‘Daar
heb je gewoon recht op,’ zegt Tom.
soms is het handig om voor een
andere behandelaar te kiezen, vooral
als het gecompliceerd is.
Deze kennis wordt dus ook weer door-
gegeven aan de mensen. Hij gaat
uiteraard zeker niet op de stoel van

Het is een gezellige boel hier. De mensen hebben geen voorstelling wat hier gebeurt.



een arts zitten, dat kan ook niet. Een
patiënt kan overigens altijd een second
opinion vragen.

Financiering

Diverse fondsen helpen bij de finan-
ciering van het Inloophuis, o.a.: Ropa-
run, SKANfonds, KWF, VSB bank
vele anderen hebben o.a. de verbou-
wing bekostigd. Van Stichting Miran-
daMania werd dit jaar een cheque van
€ 4.000,— ontvangen Ook de Rotary
Medemblik en b.v. loopgroep Medem-

blik doen veel voor het inloophuis. De
sponsors worden op de website ver-
meld.

Meer informatie en de agenda is te
vinden op www.inloophuismedem-
blik.nl Het inloophuis is ook doorlo-
pend op zoek naar gemotiveerde
gastvrouwen/heren en vrijwilligers.
De doelgroep komt uit West-Friesland
en Hollands kroon. Mensen die vrij-
williger willen worden, kunnen zich
aanmelden op info@inloophuis-
medemblik.nl

De slogan van het Inloophuis is: ‘Hier
wordt meer gelachen dan gehuild’.
Wij danken Tom voor zijn aangrijpend
verhaal en zijn enthousiaste rondlei-
ding door het fraaie Inloophuis. Echt
een huis om kracht op te doen en de
hoognodige ontspanning te ervaren.
Wij wensen Tom en zijn vrouw nog een
mooie en zinvolle tijd toe in hun
Inloophuis.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Op 22 augustus 2016 is op de leeftijd
van 83 jaar overleden Martha Catha-
rina Elisabeth (Marth) Koomen-Mol.
De aanhef van de familiecirculaire was
duidelijk: ‘Je was zo ontzettend sterk,
maar je lichaam was op. Nu mag je
voorgoed gaan slapen.’ Verlangend
naar het einde is zij in alle rust heen-
gegaan. Het was nog maar kort na het
overlijden van haar man Piet Koomen,
in maart van dit jaar, een bewogen
jaar.
Marth is geboren als vijfde kind in een
gezin van tien kinderen. Het ouderlijk
huis stond op het Noord-Einde in
Onderdijk. Het was de sobere tijd van
toen, hard werken zoals het was in vele
gezinnen. De invulling van studie, op-
leiding en werk ging richting gezins-
verzorging, meestal in grote gezinnen,
met voldoening. In haar leven kwam
Piet Koomen. Verkering en huwelijk
(in 1960) volgden. Er kwam een gezin
met vier kinderen. Marth was een
echte ondernemersvrouw. Ze hielp
met fruitpluk en bollenoogst. Ze was
zorgzaam voor haar gezin. In 1972
volgde een verhuizing naar de Raiffei-
senlaan op Wervershoof. Het was een
hele verandering, in het begin met
heimwee naar de boerderij en alles
daarmee verbonden. Ze pakte het
werk in de gezinszorg weer op, niet
voor korte tijd. Het zijn dertig jaar ge-
worden. En wat te denken van bijna
evenzovele jaren, 25 jaar, met de
schoolkinderen mee op kamp naar
Texel met keukentaak, samen met
Tiny de Vries. Prachtige jaren, alsof
het vakantie was. Op haar 67e levens-
jaar stopte ze met de gezinszorg en
met haar taak op Texel.
Het werd een andere invulling, in huis
en omgeving, met winkelen in Hoorn,
met het plezier van haar kaartgroep en
zeker ook de vaardigheid en het ple-
zier van het koken. In de verdere jaren

zijn er problemen met gezondheid ge-
komen, zoals een val van de fiets: heup
gebroken en herstel daarna. Meerdere
keren was er een terugval en behande-
lingen in het ziekenhuis. Zij aan zij
soms met haar man, met zijn mindere
dagen en behandelingen (longemfy-
seem), in dezelfde tijd. De serre thuis
was een belangrijk deel van de kamer
om uit te rusten, na te denken, bezoek
te ontvangen, haar eigen leven goed te
overzien en afscheid te nemen. Zo was
dat ook met vader Piet gegaan een half
jaar eerder. Langs de wand veel foto’s
en andere herinneringen. Marth met
haar geloof en vertrouwen, met voor
ogen haar overstap naar een betere
wereld. ‘Ik ga er bloid op an’. Zo kwam
er stilte over haar zorgzame leven.
De herdenkingsdienst was op 27 au-
gustus in de St.Werenfriduskerk met
dankbare woorden in herinnering.
Daarna was de crematie in besloten
kring.

Op 29 augustus 2016 is op haar leef-
tijd van 88 jaar overledenMargaretha
Maria (Gré) Wopereis-Dudink. Ze
was aan het einde van haar krachten,
zo konden we het lezen op de familie-
circulaire.
Gré werd geboren als eerste dochter
van een gezin, dat een groot gezin zou
worden. Ze was dan ook een goede
hulp voor haar ouders. Dat hulpvaar-
dige zat er al vroeg in. Het kreeg een
invulling vanuit haar verlangen om
iets goeds te doen in de Missie. Via op-
leiding en vorming in Venlo kwam ze
in Zuid Afrika bij de zusters Domini-
canessen. Ze gaf op school onderwijs
aan kinderen. Daarnaast studeerde ze
voor verloskundige. Door heimwee en
om gezondheidsredenen is ze weer
thuis gekomen. Ze heeft het nog een
korte periode daarna geprobeerd. Ze
kwam toch weer thuis. Bij elkaar was
ze twintig jaar weggeweest.
Gré trad uit het klooster maar het
zorgen voor anderen zat er goed in.
Dat deed ze binnen eigen familiekring
en bij anderen in situaties waarin ze
erg werd gewaardeerd om haar aan-
dacht en goede zorg. Eens was er de
dag van kennismaking met Louie
Wopereis. Het groeide naar een relatie
en naar een gelukkig huwelijk. Het gaf

nieuwe contacten, voor Gré met haar
zorgzame karakter, voor Louie binnen
het verenigingsleven, waar hij met alle
genoegen zijn energie en talenten
kwijt kon, op meerdere fronten. Het
was in Lichtenvoorde, de Achterhoek.
Helaas, in verdere jaren was door een
operatie bij Louie iets mis gegaan. Van
ziekenhuis naar ziekenhuis werd het
uiteindelijk een verpleeghuis. Gré
werd bijzonder gewaardeerd om haar
liefde en goede zorg. Na jarenlange
verzorging kwam het overlijden van
haar man, op 57 jarige leeftijd. Weer
was Gré alleen. Moedig probeerde zij
het leven weer op te pakken, in de
omgeving waar zij vertrouwd mee was
geraakt.
Op 80 jarige leeftijd kwam er voor
haar in een van de Aanleunwoningen
hier in Wervershoof een woning
beschikbaar door bemiddeling van
familie. Ze was er blij mee, na zoveel
jaren weer thuis, in vertrouwde omge-
ving, dichtbij eigen familie. Goede
jaren zijn het de eerste tijd geworden.
De tijd ging jammer genoeg komen
dat ze zelf meer en meer zorg nodig
had. Haar gezondheid werd minder
door spierziekte, een verminderd ge-
zichtsvermogen, een aan huis gebon-
den leven. Meer en meer moest zij
inleveren aan levenskracht. Meer en
meer verloor zij de regie over haar
leven. Toen was er de dag van een
definitieve stilte, met gelovig vertrou-
wen, geduld en overgave in haar aan-
wezig. Met toepasselijke herdenking
en herinneringen was er in onze kerk
het afscheid op 2 september. Daarna
was in besloten kring de crematie.

Op 13 september 2016 is thuis op de
leeftijd van 67 jaar overleden Jacobus
Adrianus Maria (Jaap) Sneeboer.
Zijn krachten waren op. Het is met bij-
zondere herinnering aan de laatste
drie maanden met daarin momenten
die zoveel extra waarde hebben gekre-
gen in liefde en zorg, verbondenheid
samen in eigen gezin, familiekring en
goede vrienden. Jaap, in leeftijd nog
volop onderweg, meerdere jaren ver-
zwakt door benauwdheid maar altijd
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overeind gebleven. Het is met herin-
nering aan de levensweg over veel
meer jaren die hij gegaan is. Dan
denken we aan hem: binnen zijn
gezin, familiekring, zijn wonen, werk,
bekendheid, hobby’s, vakantiedagen,
klaverjassen, brede vriendenkring,
geliefde echtgenoot, beminde vader,
trotse opa, welkome broer, zwager,
oom. Jaap met zijn manier van reage-
ren en smakelijke lach. Er is zoveel
meer te zeggen. In de afscheidsvierin-
gen in de kerk, in Avondwake en Uit-
vaartliturgie, werden vanuit het gezin
waardevolle herinneringen met ons
gedeeld. De keuze is gemaakt langs vijf
woorden: Jaap als optimist, humoris-
tisch, levensgenieter, sociaal, een
doorzetter. We mogen zeggen: deze

vijf woorden als de bouwstenen van
zijn leven. Zo is hij door de kinderen
genoemd en voor ons neergezet als
herkenning, persoon, medemens, ge-
meenschapsmens in ons midden. Zo
is hij ons tegemoet gekomen en was
het aangenaam om met hem om te
gaan. Meerdere jaren werd Jaap afge-
remd om voluit te gaan door fysiek
inleveren aan levenskracht. Wat werk
betreft, in goed overleg, kwam er een
aangepast programma, haalbaar, flexi-
bel, heel nuttig. Ook en juist daarin
was hij en bleef hij zoals hij was:
gemoedelijk, flexibel, welkom bij de
klussenaanpak die er te doen stond. In
de echt mindere dagen die er zijn ge-
komen, mensen op bezoek, zij vertel-
den wel eens: we gingen er stil heen,

bedrukt, wát te zeggen,... En zij gingen
getroost, vol bewondering en respect
naar huis, gesterkt door de troost en
de kwinkslag die zij van Jaap én Ina
mochten ervaren, herinnering vooral
aan de laatste fase van zijn leven. De
familiecirculaire, vijf woorden daarop
genoemd als typering, als sterretjes
aan de hemel, als lichtpuntjes op
aarde. Daarboven drie woorden ge-
noemd als spil binnen zijn gezin.
Daaronder een woord als óns woord:
’n geweldige vent! In Avondwake en
Uitvaartviering was er de beleving van
dat alles in woorden, zang en tekenen
ten afscheid. De begrafenis was daarna
op 19 september op het kerkhof, zijn
laatste rustplaats.

PRIESTERJUBILEUM

30 jaar:
Pastoor Sjaak de Boer, Den Haag.

Een hartelijk proficiat aan onze
dorpsgenoot father / pastoor
Sjaak de Boer met zijn 30 jarig
priesterjubileum.
Een feestmoment binnen de
internationale parochie-
kerkgemeenschap in Den Haag.
Een dag vol bijzondere
herinneringen voor Sjaak zelf:
Wervershoof, Brazilië, Leuven, Den
Haag. Een pastoraat vol bezigheden,
contacten, nationaal, internationaal.
Een toekomst met nog veel
uitdaging, mogelijkheden en inzet.
Een weg om te gaan met creativiteit
en inspiratie, van harte toegewenst
vanuit de St.Werenfridusparochie op
dit dankbare feestmoment!

HUWELIJKSJUBILEUM:

25 jaar:
Robbert-Jan en
Marlinda van Rooijen-Steltenpool.

Marco en Yvonne Grent-Laan.

50 jaar:
Piet en
Vera Wijngaard-Kaarsemaker.

Hartelijke gelukwens aan de
bruidsparen bij gelegenheid van hun
jubileum, een momentopname in
eigen kring, gezin, familie,
goede vrienden.
Een dag met herinneringen,
op weg naar de verdere jaren.
Veel goede wensen.
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Klaartje woont in Hepland. In een huis,
samen met vader en moeder en haar
zusje Lammy.
Alle kinderen in Hepland hebben één
broertje of zusje. Méér kinderen kunnen
de vaders en moeders niet betalen. Zijn
ze dan zo arm? Nee, het komt omdat ze
zo rijk zijn. Klaartje heeft een eigen
kamer. Tenminste, ze heeft een klein
hoekje waar net haar bed kan staan. Is
haar kamer zo klein? Nee, die is juist
groot.
Maar de kamer staat vol met speelgoed
en meubels en apparaten.
De vaders en moeders in Hepland zijn
namelijk dol op kadootjes geven. En ook
de opa’s en oma’s, de tantes en ooms
geven altijd maar kadootjes.
Daarom hebben alle Heplandse kinderen
al het speelgoed dat er maar bestaat.
Fijn hè?
Vandaag zit Klaartje op haar bed. Daar
zit ze vaak.
Ze kan door een klein stukje raam nog
net de lucht zien, met de wolken. Vaak
droomt ze ervan op de wolken mee te
varen ergens naar toe, ver weg.
Daar hoort ze haar moeder naar boven
komen. Mama kijkt om het hoekje van
de deur.
‘Klaartje wat doe je?’
‘Niks,’ zegt Klaartje.
‘Niks?,’ zegt mama, ‘en al je speelgoed
dan?’.
‘Ik heb geen zin om te spelen,’ zegt
Klaartje.
‘En je cd’s dan en je televisie en je boe-
ken en je smartphone en je elektronisch
orgel?’
‘Ik heb geen zin,’ zegt Klaartje. Mama
zucht:
‘Wat ben je toch een raar kind!’ en gaat
weer naar beneden. Klaartjes moeder
denkt na.
Misschien is er iets dat ze nog niet heeft.
Daarom verveelt ze zich zo! Ik moet haar
iets geven, denkt moeder, een kadootje.
Ze belt haar man op en vraagt of hij
onderweg iets wil kopen voor Klaartje,
iets extra moois.
Een half uurtje later staan vader en

moeder voor Klaartjes bed. En dan
gebeurt het.
Klaartje barst in tranen uit. Ze mikt het
pakje met een grote zwaai door de
kamer.
‘Ik wil niet!’ roept ze. ‘Ik wil geen
kadootjes meer!’
Haar vader en moeder zijn eerst ver-
baasd; en dan worden ze boos.
‘Wat denk je wel, eigenwijze meid. We
kopen zo iets duurs voor je en dan wil je
het niet?

Ondankbaar kind!’ Ze laten Klaartje
alleen achter. En eigenlijk vindt Klaartje
dat helemaal niet erg…
Nog die zelfde middag bedenkt Klaartje
een plan. Ze gaat een club oprichten
voor Heplandse kinderen: een geheime
club tegen alle kadootjes. Hun geheime
groet wordt: TAK! En ze zullen elkaar
helpen en met elkaar spelen en laten
zien dat kadootjes niet nodig zijn, omdat
die alleen maar in de weg staan, als je
naar de wolken wilt kijken.

Voor de kinderen Klaartje is goed eigenwijs
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