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

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

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

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

BIJ DE VOORPLAAT

Waar maak jij je zorgen
over?

Dat vroeg Jezus aan zijn
leerlingen. 'Maak je geen
zorgen,' zei Hij, 'zeker niet
over eten en drinken, over geld
of over kleren. Kijk eens naar
de vogels en de bloemen. Hoe
weinig die nodig hebben en
hoe prachtig die eruit zien!
Want God zorgt voor hen.'
Mag een mens dan niet
bezorgd zijn? Moeten we niet
zorgen voor eten en drinken,
voor een huis, voor werk, voor
onze toekomst? Natuurlijk wel.
Maar sommige mensen zijn zo
krampachtig bezig met het
verzamelen van geld en bezit,
dat ze vergeten te leven. Ze
hebben geen vertrouwen.
'Zoek eerst het koninkrijk van
God en zijn gerechtigheid.
Dan krijg je dat alles erbij' zei
Jezus nog. Het koninkrijk van
God, daarmee bedoelt Hij: wat
God droomt over de mens en
de wereld. Dat er geen honger
en geen oorlog is. Dat iedere
mens gelukkig kan zijn. Dàt
moet je eerste zorg zijn, zegt
Jezus. Daar mag je vol
vertrouwen aan meewerken.
Als iedereen begaan zou zijn
met 'Gods koninkrijk', als
iedereen zorg zou dragen voor
anderen - dan zou niemand ter
wereld te weinig eten, drinken,
geld of kleren hebben.
Copyright: C. Leterme
Zijn de teksten van Bijbel in
1000 seconden voor jou een
hulp? Met een kleine
financiële bijdrage help je de
site online te houden.

(P. KEVERS in Samuel,
uitgeverij Averbode, 2005 nr 6,
p. 12)

Matteüs 6, 24-34
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Van de redactie
Met een prachtig uitzicht op mijn besneeuwde
tuin met hier en daar een roodborstje, schrijf ik
dit redactiestukje. Hoe mooi zo'n tafereeltje ook
is, ik hoop dat, als u dit leest, de zon weer
uitbundig schijnt.

We staan voor de veertigdagentijd, een tijd van
bezinning en aandacht voor de medemens. Er staan
genoeg mogelijkheden in dit blad om zo hier en
daar een flinke ‘duit in het zakje' te doen. Maar er
is meer dat onze aandacht vraagt.
U kunt ook op stap met de Stille Omgang, en als
dat niet meer lukt, dan is het bekende Triduüm
misschien iets voor u.
Ook de jeugd wordt niet vergeten met de
voorbereiding voor 1e communie en vormen en
natuurlijk het kinderverhaal op de achterkant.
Het interview is deze keer anders dan anders. Een
zeer bekend persoon schrijft zelf zijn verhaal.
De boodschap is niet geheel onverwacht, maar zal
wel een enorme verandering met zich meebrengen.
Ik wens u veel leesplezier



25 - 26 februari: Carnavalszondag

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

VEERTIGDAGENTIJD

1 maart: Aswoensdag

woensdag 19.00 uur:
Aswoensdagviering in de kerk met
Heren v/h koor.
Uitdelen van het as-kruisje.
Pastor J. Suidgeest.
N.B. Aswoensdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

4 - 5 maart: eerste zondag -
Boeteviering

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor.

Pastor J. Suidgeest.
De vieringen in dit eerste weekend
van de Veertigdagentijd zijn een
boeteviering in onze voorbereiding
op weg naar Pasen.

11 - 12 maart: tweede zondag

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
Op deze zaterdagavond:
Voorstellingsdienst voor de Eerste
Communicanten.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.
Groep Wervershoof.

18 - 19 maart: derde zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
de viering op deze avond vervalt.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met JAMBO-KOOR.
Pastor J. Suidgeest.
Informatie hierover: zie verder in deze
uitgave van ‘Nu en Straks’.
Van harte welkom!

25 - 26 maart: vierde zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Middenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

1 - 2 april: vijfde zondag

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 18.00 uur:
VORMSELVIERING
met AOW-Jongerenkoor.
Deken Moltzer + Pastor JS.
zondag 10.00 uur:

Woord-Communieviering
met Herenkoor.
Groep Wervershoof.

8 - 9 april: PALMZONDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.
Palmzondagvieringen, met de
zegening en het uitdelen van
palmtakjes.
Palmzondag is het begin van de
Goede Week.
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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’
gelegenheid om een kop koffie te gebruiken.
Van harte welkom!

Liturgisch rooster
van 25 februari tot en met 9 april 2017



Elk jaar opnieuw komt in de maand
januari Actie Kerkbalans in beeld.
Voorbij de Jaarwisseling zijn er de
posters als een eerste verwijzing… dan
gaat het beginnen!

Voor het nieuwe jaar 2017 hebben de aan-
gesloten kerken, waaronder alle bisdom-
men in ons land, als thema gekozen: Mijn
kerk verbindt. Mijn kerk in balans.
Het woord ‘verbinden’ mag ons aan-
spreken, denkend aan verbondenheid,
verbinding gezocht, een kring van ver-
bondenheid, gemeenschap. Het woord

‘balans’ mag ons ook aanspreken, kerk in
balans, in een goed evenwicht als het gaat
om financiën, inkomsten en uitgaven.
Kerk in balans, in een goede verhouding
in ons leven aanwezig, wijzelf in balans op
onze levensweg…

Woorden rollen over elkaar als we terug-
kijken: de tijd van voorbereiding, het
vullen van de witte enveloppe voor een
heleboel mensen, bisdomfolder, machti-
ging, financiële cijfers, retourenveloppe,
de weekendviering met aanbeveling, 65
lopers: daar gaan ze, daar komen ze
terug… er wordt geteld. Er is koffie, er is
cake, er is praat aan tafel, er wordt geluid
vanuit de toren, een goed geluid…

Met enkele voorlopige standen vanaf de
maandagavond (het eerste bedrag was
51,800 euro) liepen we in de verdere
dagen, tot voorbij het weekend, naar rond
55.000 euro!
We zijn dankbaar voor dit mooie bedrag.
We zijn tevreden met dit bedrag als een
solide basis, op weg naar het komende
jaar.
Het is met dank aan het kleine comité
voor alle arbeid (voorbereiding en afslui-
ting), het is met dank aan alle deelnemers
en weldoeners, het uitgebreide, grote veld
van onze gemeenschap… De kracht van
Actie Kerkbalans is een breed gedragen
deelname, een gemeenschappelijke ver-
bondenheid en zorg om tot een sprekend,
mooi resultaat te komen.

Het is met heel veel dank !!!

Parochieraad
St.Werenfridus Wervershoof
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Hulp
Een druppel
op de gloeiende plaat,
zegt men weleens
als het om een actie gaat.

Toch maken vele druppels,
een meer, een rivier,
elkaar helpen gééft!
Zowel daar als hier.

Er zijn nog velen,
berooid en arm,
iedere actie maakt
onze wereld warm.

Jong en oud beseft
dat ongelijkheid
niet langer kan,
dat is een feit.

Waar nood heerst
kunnen we helpen
om zo het leed
enigszins te stelpen.

Met elkaar en voor elkaar
maken we zo verschil
een leefbare wereld is,
wat iedereen toch wil.

Arda

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.

Actie kerkbalans 2017
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ten brengen ons hun leefsitua-
tie voor ogen. Onze ogen en
ons hart mogen zeggen: onaan-
vaardbaar. Onze handen gaan
helpen. Het is tot opbouw van
een betere wereld.
Dit jaar richt de Vastenactie
zich naar de mensen van San
Salvador, naar eilandjes van
Hoop in de hoofdstad van El
Salvador.
Veertigdagentijd, een tijd van
inkeer en bezinning, een tijd
van actie en solidariteit op weg
naar Pasen. Bij actie mogen we
zeggen: Vastenactie! Bij inkeer
en bezinning mogen we zeggen:
liturgie en kerk. Van harte bent
u welkom in deze bijzondere
tijd. Er is uitnodiging en uitda-
ging genoeg om er een bijzon-
dere tijd van te maken.

Pastor J. Suidgeest

Op weg naar Pasen kan in deze of verdere
dagen de bestelling worden gedaan van de
nieuwe Paaskaars 2017. Dat gaan we
doen! Vanuit de Abdij van Egmond is een
opgaveformulier gestuurd met het aan-
geven van onze keuze. Het gaat daarbij
om de grootte en om het ontwerp (de ver-
siering op de kaars). We kiezen voor een
pelikaan als versiering, daarbij uitleg van
de betekenis. De pelikaan is een klassiek
symbool voor Christus, die in de afbeel-
ding met zijn vleugels wijd open, de
jongen voedt met eigen bloed dat uit zijn
zijde stroomt. Het warmkleurige rode
kruis staat voor de zoetheid van het offer-
bloed van Christus. Daarmee reinigt en
voedt hij zijn kinderen en doet hen op-
staan uit neergang en verval, met geloof
in het leven, steeds weer opnieuw.

We gaan de Veertigdagentijd binnen. We
mogen zeggen: opstaan uit de dood en ge-
loven in het leven. Jezus zelf is ons daarin
voorgegaan, in die opstanding, met Pasen.
Zijn opstanding tekent zich al in zijn
leven af, onweerstaanbaar. Hij staat op uit
alles wat het leven kleineert, verziekt,
afbreekt. Hij staat op uit macht, hard-
vochtigheid en liefdeloosheid. Uit dat
alles staat Jezus op. Hij komt ertegen in
opstand, niet alleen voor zichzelf. Hij tilt
mensen uit hun ‘dood’, uit hun doodse
leven, uit hun kleine bestaan en biedt
perspectief en hoop op zinvol, blijvend
leven.

De weg naar het goede leven zoeken en
vinden, de Veertigdagentijd wijst ons

erop, dat wij de wereld van alleen maar
eigenbelang en zelfbehoud doorbreken.
Zulk een wereld is een kleine wereld van
beperkte vreugde en klein geluk.
Aan het begin van het Matteüs-evangelie,
in de Bergrede, komt dat naar voren, in
deze zin: Durf je eigen dagelijks brood te
vergeten; ga hongeren naar brood en
vrede voor iedereen.
Durf je dorst naar geld en goed te verge-
ten; ga dorsten naar het water van de
liefde.
Durf verder te kijken dan eigenbelang en
eigen genot; kom pas tot rust en tot geluk
als iedereen ter wereld kan genieten.
Aan het eind van het Matteüs-evangelie
komen we het opnieuw tegen. Het zal ons
bekend voorkomen als een beoordeling
van ons leven, in verschillende variaties:
Slechts het brood dat wij te eten gaven, zal
onze honger stillen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven,
zal ons verkwikken.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken,
zal ons bekleden.
Slechts het woord dat leed verzachtte, zal
ons troost geven.
Slechts de zieke die wij bezochten, zal ons
genezen.
Slechts de gevangene die wij verlosten, zal
ons bevrijden.

Niet voor niets is in die zin met de Veer-
tigdagentijd de Vastenactie verbonden.
Het is een verbondenheid, gericht naar
bevrijding, naar opstanding uit het dode
leven, naar opstaan uit wat ons als on-
menselijk overkomt. Armen en verdruk-

Veertigdagentijd

Vrijdag 3 maart a.s. vindt al weer de
62e gemeenschapsveiling plaats. Ook
dit jaar zijn in de catalogus weer ori-
ginele en aantrekkelijke koopjes te
vinden.

Zoals u ongetwijfeld weet komt de op-
brengst van de veiling ten goede aan
de vele verenigingen en instellingen
die onze gemeenschap rijk is, waaron-
der de kerk en de PCI.
We hopen u ook dit jaar weer te

mogen verwelkomen op onze veiling,
altijd goed voor een gezellige avond
met elkaar.
We zien u graag op 3 maart a.s. in
’t Fortuin; tijd: vanaf 19.00 uur.
Indien u vóór 20.00 u aanwezig bent
krijgt u de koffie en iets lekkers erbij
gratis.
We hopen op een geweldige op-
brengst, zodat we weer veel verenigin-
gen en instellingen blij kunnen maken
met een financiële bijdrage.

Om een indruk te krijgen van wat zich
allemaal afspeelt rondom de gemeen-
schapsveiling raden wij u aan een
bezoekje te brengen aan onze site:
www.gemeenschapsveilingwervers-
hoof.nl.
Graag tot ziens!

Namens de Stichting
Gemeenschapsveiling Wervershoof

Ben Droog, voorzitter

Gemeenschapsveiling



Uit de vergadering van20 december
2016.

Financiën en
Onderhoud

Op weg naar Actie Kerkbalans 2017
zijn er nog enkele laatste punten die
aandacht vragen zoals aanvulling van
enkele lopers, de verdeling van pos-
ters, hulp vragen voor het vullen van
de enveloppen. Brief van penning-
meester en van pastor is klaar: infor-
matie van cijfers en opwarmertje. Het
eigenlijke weekend is 14/15 januari
2017. Maandag 16 januari: telavond en
voorlopige (eerste) uitslag. Een aan-
wezig draaiboek geeft ons goede
wenken voor een goed verloop. Onze
ING-bankrekening is opgeheven. We
maakten er al verschillende jaren geen
gebruik van. Schilderwerk en restau-
ratiewerk van de kerk is klaar en is
opgeleverd. De voordeur en de andere
voordeur (buiten gebruik) van de
pastorie zijn opnieuw geschilderd. Het
was nodig. De Gemeenschapsveiling
is in het jaar 2017 gepland op vrijdag
3 maart.

Liturgie

Er is een nieuw Avondwake-boekje in
de maak, na gedegen voorbereiding.
De verwachting is dat het boekje in de
maand februari 2017 in gebruik kan
worden genomen. De deurcollecte na
afloop van de Avondwake zal vanaf
dat moment een plaats krijgen in de
Avondwake zelf. Gezocht wordt naar

een zo gemakkelijk mogelijke manier
van inzamelen, snel en niet hinderlijk.
Er is ook een nieuwe liturgie gekomen
voor Palmzondag. Ook dit boekje is
met de nodige aandacht voorbereid.
In de Veertigdagentijd 2017 zal het
Jambo-koor zingen op zondag
19 maart in de viering van 10.00 uur.
Zie hierover nadere informatie en uit-
nodiging elders in dit blad.
In februari van het komend jaar
zijn de jaarvergaderingen van resp.
Dameskoor, AOW-Jongerenkoor en
Herenkoor, belangrijk genoeg. Het
AOW-Jongerenkoor richt zich al naar
het 50 jarig jubileum, te vieren in
september 2017, een mooi richtpunt
om naar uit te kijken. Voor Kerstmis
en de Jaarwisseling zijn de beurten
verdeeld. Het is met dank aan de velen
die op verschillende manier bij deze
bijzondere dagen en vieringen zijn
betrokken en onmisbaar zijn.

Gemeenschapsopbouw

We zijn bezig met een jaarplan. Het
gaat om activiteiten die door het jaar
heen plaatsvinden. Ideeën voor
(nieuwe) activiteiten zijn altijd wel-
kom. Het gaat daarbij om mogelijkhe-
den in de kerk, in ‘De Inzet’ of op
andere plaatsen. Als leden van de Pa-
rochieraad zijn we daarbij betrokken.
Ook hulp van anderen is daarbij wel-
kom en dikwijls gewoon onmisbaar.
Bewoners van de ‘Wilgenhof ’ zijn wel-
kom in de kerk op dinsdag 27 decem-
ber: bezoek aan de kerststal in de kerk
met o.a. het zingen van enkele kerst-
liederen. Daarna nog even samenzijn
in ‘De Inzet’ met de verzorging van

koffie/thee, enz. Dank aan de Bezoe-
kersgroep voor begeleiding en opvang.
Op dinsdag 7 februari 2017 is de jaar-
lijkse avond voor Wijkcontactperso-
nen in ‘De Inzet’. Vanuit de Stichting
‘Holland Building’ Nepal zal een pre-
sentatie verzorgd worden met als doel:
het helpen van kinderen met cerebrale
parese, een aangeboren hersenafwij-
king.
Met het kerstnummer van ‘Nu en
Straks’ gaat een kort schrijven mee (op
de voorkant, dus duidelijk zichtbaar)
betreffende een eventuele afmelding
van het blad als het eigenlijk niet
gelezen wordt. Het betreft hier een
kostenbesparing.

Kerk en Samenleving

In de Advent mag de Adventsactie
onze aandacht en ondersteuning krij-
gen. Achter in de kerk wordt op bor-
den het belang van de Adventsactie
genoemd. Na afloop van de kerstvie-
ringen op Kerstavond en Eerste Kerst-
dag zal een deurcollecte worden
gehouden.
De Vastenactie 2017 richt zich naar
‘Eilanden van Hoop’ in San Salvador,
de hoofdstad van El Salvador. In delen
van het land heerst extreem geweld.
Het gaat om ondersteuning van pro-
jecten die in jeugdcentra een ander
perspectief willen bieden, onze steun
waard.
In de Veertigdagentijd zal het Jambo-
koor de viering in onze kerk verzor-
gen, op zondag 19 maart, hierboven al
genoemd. Hier met de toevoeging dat
de Wereldwinkel (Medemblik) uitge-
nodigd zal worden met een variatie
aan koopjes.
Als onderdeel van de Veertigdagentijd
denken we aan een Palmzondag-
brunch, zoals we dat vorig jaar hebben
gedaan, het was een mooi samenzijn.
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Nieuws vanuit de parochieraad



Nog enkele andere punten
Dank voor de Kerstkaarten en Nieuw-
jaarskaarten die al binnen zijn geko-
men, met goede wensen voor het
Kerstfeest en voor de Jaarwisseling,
ermee verbonden.
Vanuit het Bisdom is een nota ver-
schenen: ‘Kerk in een verander(en)de
samenleving’.
Deze gespreksnotitie wil een oproep
zijn tot bezinning en overleg met
elkaar. Er worden studiedagen aange-
boden ter informatie en verheldering.
Ons eigen overleg en uitwisselen van
gedachten is belangrijk. Het is zoals de

nota het zegt: we leven in een veran-
derende en veranderde samenleving.
Deze nota is een vervolg op twee eer-
der verschenen nota’s.
In de vergadering van het Regio-
bestuur van 30 januari 2017 zal o.a.
gesproken worden over de verande-
ringen die er gaan komen in het
najaar, veranderingen in het pastores-
team: vertrek van de pastores
C. Koning en J. Suidgeest. Naar het
bisdom toe zal een uitnodiging gaan
om elkaar te ontmoeten voor overleg
hoe verder te gaan, hoe in te vullen,
enz. Daarbij gaat het vanuit onze kant

om het maken van een profielschets,
om de invulling van pastoraat waar we
door de jaren heen vertrouwd mee zijn
geraakt, wat we belangrijk vinden als
goede uitgangspunten, enz. Het is
allemaal nieuw en belangrijk genoeg.
Aan het eind van het seizoen zullen
enkele leden van de Parochieraad
terugtreden. Hun periode is vol-
gemaakt, met veel dank. Nieuwe
kandidaten zullen nodig zijn om hun
plaats in te nemen. Een punt voor de
volgende keer.

Dat was het voor deze keer.
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Ondertussen zijn wij gestart met het
vormselproject met 25 kinderen van
de Schelp en de Werenfridusschool.

Woensdag 11 januari hebben wij ken-
nis mogen maken met de ouders van
de kinderen. Zij hebben de nieuwe
film mogen zien over wat het project
inhoud. Gelukkig zijn er onder deze
ouders nog weer vaders en moeders
die zich aanmelden om de komende
periode een groepje thuis te begelei-
den op weg naar het vormsel.
De kunstenaarsavond voor de kinde-
ren en gastouders hebben we al achter

de rug. Wat blijft dit toch een gezellige
avond. Samen met de kinderen kaar-
ten maken/knippen, tekenen, kleien,
bloemstukje maken voor de kaars.
Nogmaals dank aan de ‘kunstenaars’.
De gastouderavonden zijn ondertus-
sen ook gestart. Wij hopen dat jullie
mooie, gezellige avonden (middagen)
mogen beleven samen.

Op weg naar… nog meer mooie mo-
menten voor het vormsel. Wij, als
vormselgroep, krijgen er steeds meer
zin in. U kunt ons bereiken via mail-
adres: werkgroepvormen@gmail.com

Met vriendelijke groet,
De Vormselgroep

Nieuws van de werkgroep Vormen

Oproep PCI
Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.

Ondanks alle sociale voorzieningen, zijn er nu nog steeds
gezinnen of alleenstaanden in onze samenleving die in
grote financiële nood verkeren.
Wij, als bestuur van de Parochiële Charitas Instelling
(PCI), staan in nauw contact met andere hulpverleners en
maatschappelijk werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel financiële nood
is, bijvoorbeeld bij gezinnen met opgroeiende kinderen of
gezinnen die te kampen hebben met ziek en zeer.

Wij van de PCI proberen deze gezinnen of alleenstaanden
waar nodig zoveel mogelijk te helpen. Helaas zijn onze
middelen zeer beperkt en lopen onze inkomsten uit
giften en collectes steeds meer terug.
Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle inwoners
van Wervershoof, ongeacht politieke of
geloofsovertuiging, om onze PCI financieel te steunen.

Wij kunnen dan deze mensen, al
is het maar een heel klein beetje,
meer ruimte geven in hun
beperkte financiële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep
veel mensen en bedrijven een
bijdrage storten op ons
rekeningnummer IBAN/rekeningnummer NL57 RABO
0368 9506 54
ten name van: PCI te Wervershoof
Penningmeester: Mevrouw A. Deen te Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw L. Broersen

0228-581039

Wij willen iedereen hartelijk dank voor de gekregen
kerstpakketten.



In 2017 staat San Salvador, de hoofd-
stad van El Salvador, centraal in de
Vastenactiecampagne en dan speciaal
de wijken Apopa en Mejicanos. Mis-
schien hebt u er al wel eens iets over
gelezen, maar San Salvador in het
algemeen en deze wijken in het bij-
zonder, gaan gebukt onder extreem
veel geweld door criminele bendes, de
‘mara’s’.
De mara’s hebben ieder een eigen ter-
ritorium en beheersen het leven in
‘hun’ wijken volledig. Mensen worden
bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie
praat met de politie, wordt ernstig ver-
minkt of vermoord. Het betekent ook
dat mensen niet van de ene wijk naar
de andere kunnen: dan worden ze be-
schouwd als indringers op vreemd ter-
rein.
De bendes werven actief leden onder
kinderen en jongeren. Lidmaatschap
zorgt voor ‘respect’, voor geld en
mooie spullen en vrouwen. Het is
moeilijk de verleiding te weerstaan als
jonge puber, zonder stabiele thuisba-
sis en zonder geld.

Ons campagneproject – de samenwer-
king van een aantal katholieke organi-
saties – wil helpen voorkomen dat
kinderen en jongeren lid worden van
de bendes. De jeugdcentra die we
steunen, willen de kinderen een ander
perspectief bieden en leren dat ze ook
buiten de bendestructuren een goed
bestaan kunnen opbouwen.
Met onze bijdrage steunen we ver-
schillende initiatieven, alle ‘eilanden
van hoop’ in een gewelddadige sa-
menleving.

• Het Jeugdcentrum in Apopa van de
zusters Angel de la Guarda.

• De oprichting van een jeugdcen-
trum in Mejicanos.

• Het sociale werk van de paters Pas-
sionisten in Mejicanos.

• Het werk van de vrijwilligers van
Centro Bartholomé de las Casas
(CBC) op basisscholen.

• CBC traint de vrijwilligers en steunt
hen bij de uitvoering van hun werk.

Wat kunnen we bijdragen?
Voor 15 euro krijgt een jongere een
eendaagse training tot begeleider.
Voor 50 euro kan een jongere op weg
worden geholpen om een eigen be-
drijfje te starten.
Voor 100 euro krijgen ouders en voog-
den een maand lang training over
ethiek en opvoeding.
Voor 150 euro krijgen 75 kinderen een
maand lang les op het gebied van
vreedzaam samenleven.

Het Jongerencentrum van de Zusters
van de Beschermengel in Apopa biedt
kinderen, jongeren en hun ouders een
veilige haven, letterlijk op het kruis-
punt tussen drie gewelddadige bendes.
“Wie lid wordt van een bende, heeft
maar drie opties: je belandt in het zie-
kenhuis, in de gevangenis of op het
kerkhof.” Aldus Pablo Rafael Andasol
Paiz.
Hij is coördinator van het Jeugdcen-
trum dat de Zusters van Angel de la
Guarda hebben opgericht in een van
de meest beruchte wijken van de stad:
Apopa. Dagelijks ziet hij hoe de ben-
des het leven in San Salvador beheer-
sen en hoe volwassenen en kinderen
daaronder te lijden hebben:
“Kinderen en jongeren hebben hier
geen veilige plaats om te spelen en te
leren vanwege de constante dreiging
van geweld. Daarom is het Jeugdcen-
trum zo belangrijk: hier zijn kinderen

en jongeren veilig en we geven ze de
handvatten om zichzelf te ontwikkelen
zodat ze later een positieve verande-
ring in onze samenleving kunnen be-
werkstelligen.”

Kinderen en jongeren hebben thuis én
op straat te maken met verschillende
vormen van geweld legt Pablo uit:
“Er is in onze maatschappij extreem
veel geweld en dat merken de kinde-
ren natuurlijk ook. We hebben het dan
over lichamelijk geweld, maar ook ver-
baal en psychisch geweld komen veel
voor. Er is veel huiselijk geweld, maar
de meeste kinderen voelen zich ook
onveilig als ze op straat lopen of spe-
len: er kan hier altijd iets slechts ge-
beuren.”
Met ‘iets slechts’ bedoelt Pablo overi-
gens niet dat je beroofd kan worden:
als je als jongere of als kind op straat
‘rondhangt’, kan de politie denken dat
je bij een bende hoort of voor een
bende op de uitkijk staat:
“Dan kunnen de agenten je bedreigen
of slaan,” zegt Pablo, “en als de agen-
ten het niet doen, dan kunnen de ben-
des het doen, omdat ze denken dat je
voor de politie spioneert of voor een
andere bende.” Dat het gevaar heel
reëel is, blijkt wel als hij vertelt dat hij
nooit buiten voor zijn huis kan zitten:
“Ik woon aan een grote, doorgaande
straat en het is veel te gevaarlijk om
buiten te zijn. Er kunnen auto’s langs-
komen van waaruit mensen beginnen
te schieten omdat ze denken dat ik lid
ben van een bende, alleen maar omdat
ik in een wijk woon waar een andere
bende actief is.”

Jonge mensen hebben dus geen plaat-
sen waar ze elkaar veilig kunnen ont-
moeten, laat staan waar ze aandacht
krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen
ontwikkelen. Dat gunnen we de jeugd
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in Apopa wel: met hen begint immers
de toekomst en daarom is er het
jeugdcentrum van de zusters Angel de
la Guarda.
Pablo heeft aan den lijve ondervonden
wat het Jeugdcentrum voor jongeren
kan betekenen:
“Ik had een periode dat ik opstandig
was en op het slechte pad dreigde te
raken. Ik begon te roken en te drinken
en was geïnteresseerd in de jongens
van de bendes: zij hebben immers veel
geld, krijgen veel respect en hebben
aan vrouwen geen gebrek. Naast mijn
ouders was het Jeugdcentrum heel be-
langrijk voor me toen: ik vond er rust,
vertrouwen, veiligheid en vriend-
schap. Ik realiseerde me dat ik mijn
tijd kon gebruiken voor ‘rondhangen
op straat’ of voor iets zinvols. Dankzij
het Jeugdcentrum kon ik me ontwik-
kelen en mijn talenten en mogelijkhe-
den ontdekken. Vroeger was ik heel
verlegen, ik praatte met bijna niemand
en ik kon me destijds niet voorstellen
dat ik ooit voor een groep zou staan of
zelfs dat ik leiding zou geven aan be-
paalde activiteiten. Dat kan ik echt
dankzij het Jeugdcentrum: hier kreeg
ik de kans en de mogelijkheden om
die kant van mezelf te ontwikkelen en
ik ontdek nog steeds zaken aan mezelf
die ik blijk te kunnen.”

Activiteiten in het
jongerencentrum
De zusters organiseren in het Jeugd-
centrum onder andere breakdance- en
jazzdance-lessen, er is een muziek-
groep en de moeders van de kinderen
krijgen aerobic-lessen. Voor de aller-
kleinsten is er een kleuterklas. Tijdens
en na de workshops is er aandacht
voor persoonlijk contact en allerlei an-
dere onderwerpen, zoals vriendschap,
ruzie maken en het weer goed maken,
je verplaatsen in een ander, persoon-
lijke ontwikkeling, doelen stellen in je
leven, enzovoorts. Er is ook een klein
studiefonds, waarmee jongeren kun-
nen verder studeren. Hiervoor is ech-
ter een lange wachtlijst.

Ook in Mejicanos hebben de mensen
zwaar te lijden onder de geweldscul-
tuur van de bendes. Hier werken –
onder andere – de paters Passionisten.
In het centrum van de Paters Passio-
nisten kunnen jongeren en volwasse-

nen diverse opleidingen en workshops
volgen. Het doel: een eigen bedrijfje
opstarten zodat mensen in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien en de
verleidingen van de bendes beter kun-
nen weerstaan. Denk aan cursussen op
het gebied van koek en gebak maken,
maar ook aan jongeren die worden
opgeleid tot koerier. Pater Carlos san
Martin:
“We kunnen met dit soort initiatieven
mensen een toekomst vol mogelijkhe-
den bieden en we hebben al veel voor-
beelden van jongeren die zich hebben
kunnen ontwikkelen en voor hun
familie en eventueel gezin kunnen
zorgen.” Met de bijdrage van Vasten-
actie willen de paters ook workshops
ontwikkelen gericht op hergebruik
van materialen:
“We willen mensen ook bewust
maken van hun verantwoordelijkheid
voor hun leefomgeving. Daarom wil-
len we workshops ontwikkelen waar-
mee we mensen kunnen leren oude
materialen opnieuw te gebruiken. We
hebben iemand gevonden die hiermee
veel ervaring heeft, dus ik hoop jullie
in een later stadium meer te kunnen
vertellen. Dit is voor ons ook nieuw
terrein!”

Jeugdcentrum Mejicanos
In Mejicanos is nog geen jeugdcen-
trum zoals in Apopa. De wens daar-
voor is er wel. Vrijwilligers Daniel
Vallecillo en David Martinez van CBC
(Centro Bartholomé de las Casas)
gaan nu de scholen langs en geven
lessen ‘vreedzaam samenleven’ in de
klassen. Dat dit effect heeft, vertelt
directrice Sara Pacheco Ortiz van de
Colonia San Simon:
“Voordat David en Daniel hun lessen
kwamen geven, hadden we grote pro-
blemen met de kinderen. Ze waren
agressief, gebruikten grove taal en
dachten in groepen. En als je bij de ene
groep hoorde, was je automatisch de
vijand van kinderen die bij een andere
groep hoorden. Voordat het volledig
uit de hand zou lopen, hebben we hulp
ingeroepen. Via CBC kwamen Daniel
en David om met de kinderen te wer-
ken en het verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’
is levensgroot: de kinderen hebben
meer respect voor elkaar, werken
samen, ook als ze niet in dezelfde
groep zitten, en zijn veel minder agres-

sief.” Ook de kinderen zijn enthousiast
over de lessen vertellen Daniel en
David:
“Het is vaak voor het eerst dat iemand
belangstelling voor ze heeft, vraagt hoe
het met ze gaat, of ze toekomstdromen
hebben of gewoon met ze praat over
simpele dingen als je lievelingseten.
Veel kinderen leven in moeilijke om-
standigheden, hun ouders hebben
vaak de handen vol aan zichzelf en
hebben nauwelijks ruimte om op deze
manier aandacht te besteden aan hun
kinderen. Voor de kinderen is het vaak
heel emotioneel om te ervaren dat ie-
mand echt aandacht voor je heeft,
geïnteresseerd is in jou. Dat biedt veel
ruimte om met ze te werken. En als we
een eigen centrum zouden hebben,
dan hebben we natuurlijk veel meer
mogelijkheden.”

De activiteiten in Mejicanos
Met Vastenactie steunen we het sociale
werk van de paters, die door middel
van workshops mensen een vak leren
waarmee ze in hun levensonderhoud
kunnen voorzien. We steunen ook de
oprichting van een jeugdcentrum.

Centro Bartholomé de las Casas
(CBC) is een bekende organisatie in
Latijns-Amerika. Ooit ontstaan uit het
sociaal werk van de Dominicanen in
San Salvador, staat CBC sinds een paar
jaar op eigen benen. Samen met de be-
trokken gemeenschappen werkt CBC
aan vrede en aan bruggen tussen men-
sen.
“Met het Vastenactie-project wil CBC
‘bruggen bouwen’ tussen mensen, met
name jonge mensen in Mejicanos en
Apopa.
“Vanwege de huidige situatie in ons
land leven de mensen gescheiden van
elkaar. Wij willen mogelijkheden creë-
ren om vreedzaam samen te leven en
samen te werken. We willen werken
aan preventieprogramma’s om geweld
te voorkomen, maar ook aan pro-
gramma’s waarin jongens en meiden
samenwerken. We maken gebruik van
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Beste mensen

De laatste maand van 2016 hebben we deelgenomen aan
een tweetal kerstmarkten. De eerste was in Wervershoof
waar men wederom met dartpijltjes kerstballen kapot
mocht gaan gooien.
In sommige kerstballen zat een papiertje met daarop een
leuk prijsje: een bosje tulpen, een kerststerretje, een schoon-
heidsbon van Christa’s Beautyshop, enz. Christa, ontzettend
bedankt.
De tweede was de kerstmarkt van Stichting SKO Westfries-
land waar wij als “goede doelen stichting” aanwezig moch-
ten zijn.
Voor komend jaar zijn er weer de nodige plannen gesmeed.
Allereerst organiseren wij op 14 mei wederom de moeder-
dag-ontbijtjes.
En vaderdag dan? We wachten nog even af.
Vervolgens komt er in oktober of november een FOOD-
FAIR.
En als laatste kunt u ons weer vinden op de kerstmarkt in
Wervershoof.
Wij zitten volop in een evaluatieproces. Zijn we nog steeds
op de goede weg? Welke aanpassingen zijn nodig? Elke ver-
gadering besteden we tijd aan het proces. Als eerste heb-
ben wij getracht een pakkende zin te bedenken die precies
aangeeft waar wij voor staan.
“Auxilia-Brasili-ja ondersteunt wereldwijd,
kleinschalige projecten die ten goede komen aan de lokale
bevolking”

Wij koppelen die slogan aan 6 van de 17 werelddoelen.
De werelddoelen staan, voor wat onze stichting betreft, in
volgorde van belangrijkheid.
4. Gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs
6. Schoon water en sanitair voor iedereen
3. Gezondheidszorg voor iedereen
1. Uitbannen van alle vormen van extreme armoede
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empower-

ment van vrouwen en meisjes
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en

duurzame landbouw

Stichting Friends of Kagondo Hospital (Kagondo ligt in het
noorden van Tanzania) heeft bij ons een verzoek tot spon-
soring neergelegd. Deze Stichting is in het leven geroepen
door Cees Weel die, na zijn pensionering als huisarts in Me-
demblik, als vrijwilliger is gaan werken in bovengenoemd
ziekenhuis.
Na zijn overlijden in 2013 hebben zijn partner en zijn zoon
het werk voortgezet. Het ziekenhuis heeft een waterpomp
uit 1963 die regelmatig uitgeschakeld wordt door de
uitvallende stroom. Daar moet natuurlijk iets aan gedaan
worden. Studenten van TU Delft zijn gevraagd om te trach-
ten het waterprobleem op te lossen. Men probeert nu gel-
den in te zamelen om een waterpomp op zonne-energie te
realiseren. Hun verzoek is ook ingediend bij Wilde Ganzen
en goedgekeurd. Dat houdt in dat van elke euro die er bin-
nen komt Wilde Ganzen er € 0,50 bij doet. Wij hebben dit
project van harte ondersteund.
Mocht u de rondzendbrief, die minimaal 4 keer per jaar uit-
komt, willen ontvangen, laat het ons even weten via onder-
staan mailadres.

Tot zover.
Nog één klein dingetje. U kunt zich alvast aanmelden voor
een moederdagontbijtje. Dan weet u zeker dat er op 14 mei
eentje gebracht wordt tussen 9 en 10 uur. Aanmelden kan
via onderstaand mailadres.
Oh ja, de ontvangster moet wel in Wervershoof, Onderdijk,
Zwaagdijk-oost of Andijk-west wonen.

Vriendelijke groet
Kees Ooijevaar, secretaris
chooijevaar@quicknet.nl

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

programma’s die we de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld. Op die manier
creëren we ‘eilanden van hoop’ en van-
daar uit kunnen de inzichten uit de
programma’s zich in de gemeenschap
verspreiden en geven we de jeugd een
ander perspectief. Onze grootste wens
is dat we vrede hebben in ons land,
maar vrede betekent dat je in bewe-
ging moet komen. Werken aan vrede

vraagt iedere dag inspanning. Boven
alles willen we daarom kracht, hoop
en een sterk geloof creëren in de men-
sen; geloof dat we dingen kunnen ver-
anderen en dat het beter kan worden,
dat een andere samenleving nog altijd
mogelijk is en dat we ondanks alles,
een goed leven kunnen hebben met el-
kaar,” aldus Walberto.

Activiteiten voor Vastenactie
We steunen het werk van CBC in
Mejicanos op basisscholen. Via CBC
geven vrijwilligers daar les in vreed-
zaam samenleven. Daarnaast traint en
begeleidt CBC de vrijwilligers en staf-
medewerkers van het jeugdcentrum in
Apopa en van het Sociaal centrum in
Mejicanos.
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Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail:
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl
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De Eerste Communiewerkgroep werkt samen met de kinderen naar de Voorstel-
lingsdienst op zaterdag 11 maart 2017. Wij heten u van harte welkom om 19.00
uur om te zien en te horen welke kinderen dit jaar hun Eerste Communie gaan
doen. Kinderkoor Weerenlied zal weer enthousiast zingen tijdens deze viering.
Tevens is er weer een verkoop van cupcakes door de werkgroep vastenaktie na
afloop van de dienst.

De Eerste Communie is dit jaar op zondag 21 mei 2017.
U kunt onze stukjes ook nog teruglezen op www.sintwerenfridusparochie.nl op de
jeugd- en jongerenpagina.

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

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Hierbij nodigen wij iedereen uit om samen met ons het
jaarlijkse Triduüm in Wognum mee te vieren. Vindt u het
fijn om samen in een gezellige en ontspannen sfeer te luis-
teren naar mooie warme en bemoedigende woorden van
de voorganger, of naar een mooie samenzang en ondertus-
sen verwend te worden door de liefdevolle vrijwilligers,
schroom dan niet en geef u op voor deze bijzondere dagen.
De Voorganger is Pastoor I. Tilma van de parochie
Wieringermeer Wieringen.

Het triduüm gaan we twee dagen vieren en wel op vrijdag
21 april van 9.30-15.30 uur en zaterdag 22 april van 9.30-
14.30 uur. De kosten voor deze dagen bedragen € 27,–.
Als u gebracht en gehaald wilt worden, komen er nog
vervoerskosten bij.
Dan nog even dit… Het Triduüm is voor iedereen die daar
kracht en ontspanning uit put… , eventjes wil ontsnappen
aan het dagelijkse gebeuren. U hoeft echt niet ziek te zijn
om deze dagen mee te vieren en bent u wel ziek, dan weet
u zeker, dat u deze dagen heerlijk verwend zult worden en

in goede handen bent. Ook zouden wij het fijn vinden als
er een paar vrijwilligers deze dagen de gasten zouden willen
brengen en ophalen.

Opgeven graag voor 10 Maart 2017
Voor Wervershoof:
Greet Haakman Telefoon 0228-581252
Voor Onderdijk:
Tineke van der Lee Telefoon 0228-586161
Voor Andijk
Tonny Smit Telefoon 0228-593379

Uitnodiging Triduüm

De opbrengst van de adventsactie afgelopen december
bedroeg: € 1.372,–.
Een mooi resultaat, iedereen weer bedankt!

Zowel basisschool de Schelp als basisschool Werenfridus
doen mee met vastenactie 2017. Zij gaan geld inzamelen
voor Father Bayo die veel projecten in Tanzania onder-
steunt. Hij zorgt hiermee voor onderwijs en medische voor-
zieningen voor de allerarmsten in Tanzania.
Jan en Coby Gorter uit Andijk komen in de vastentijd op de
scholen om over zijn werk te vertellen.

Na de voorstellingsdienst van de eerste communicanten op
11 maart a.s. kunnen er cupcakes worden gekocht achterin

de kerk, dus komt allen. De totale opbrengst hiervan gaat
naar Vastenactie 2017.

Pelgrimstocht 2017: over heuvels en door dalen.
Vastenactie 2017 organiseert drie inspirerende wandelda-
gen op 6, 7 en 8 april in Zuid-Limburg. Deelname aan de
wandeltochten kost € 15,- per dag, maar een compleet ar-
rangement is ook mogelijk. Inbegrepen zijn dan 4 over-
nachtingen, ontbijt, lunch en avondeten, de deelname- en
transferkosten voor € 260,–. Voor meer informatie kunt u
kijken op de website:www.vastenactie.nl

Groeten,
Anja de Graaf-Kraakman

Opbrengst Adventsactie
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Stille
Omgang
2017

West-Friesland

De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt
dit jaar plaats in het weekend van 12 op 13 maart.

Intentie:
Dit jaar is de intentie: Voor U in ootmoed, met U in
geloof, in U in stilte. (Dag Hammarskjöld)

Toelichting:
Dag Hammarskjöld (1905-1961) secretaris generaal van de
Verenigde Naties, kwam om het leven in Kongo bij een
raadselachtig vliegtuigongeluk. In zijn appartement vond
men zijn geestelijk dagboek "Merkstenen" met deze inten-
tie.

Organisatie
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met
de bus is afhankelijk van de opstapplaats.
Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs
verschillende dorpskernen met een opstapplaats richting
Amsterdam.
De kosten zijn € 15,- te voldoen bij het instappen van de
bus.
De Heilige Mis is in de St. Nicolaaskerk om 21.30 uur
(tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr.
J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam,
Twee koren, Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn
verzorgen de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes
in de Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden bij verschillende personen in
West-Friesland tot 15 maart.

Voor inlichtingen en opgave kunt U zich melden bij:

Onderdijk : Vera Steltenpool tel. 0229-201064
Andijk : Truus de Vries tel. 0228-591759
Wervershoof : Margriet de Vries tel. 0228-581891

Opstapplaatsen zijn:
Onderdijk RK Kerk 19.35 uur
Andijk Sarto 19.40 uur
Wervershoof Winkelcentrum 20.00 uur
Zwaagdijk-Oost RK Kerk 20.15 uur

Voor meer informatie internet: www.stille-omgang.nl

Uitnodiging
De Stille
Omgang

Op zaterdag 18 maart 2017 in de
Sint Nicolaaskerk te Amsterdam om 21.30 uur

Dit jaar is de Intentie:

Voor U in ootmoed, met U in geloof,
in U in stilte.

Opstapplaats van
Onderdijk de Kerk 20.05 uur
Andijk-West, Sarto 20.20 uur

Wervershoof, Winkelcentrum 20.30 uur
Kosten zijn €15,00

Geef voor 15 maart door of u meeloopt aan
Margriet de Vries

dirkdevries@quicknet.nl
Of bel naar 0228-581891
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Bijeenkomst wijkcontactpersonen
Op dinsdag 7 februari hadden we
weer een gezellige bijeenkomst voor
de wijkcontactpersonen. Corrie en
Co Reijnders van de Stichting ‘Hol-
land Building’ Nepal (S’HB’N) kwa-
men een presentatie verzorgen.

Deze stichting is opgericht met als
doel het helpen van kinderen met een
aangeboren hersenafwijking (Cerebral
Palsy). Corrie, Co en nog een aantal
mensen hebben samen met geld van
sponsoren uit Nederland, land ge-
kocht (4.000 m2) en onder andere de
volgende dingen gerealiseerd: een fy-
siotherapiegebouw, werkplaats, altaar
en een school voor speciaal onderwijs.
Enkele voorbeelden van sponsoren
zijn:
- Voetprints voor Nepal
- Sponsorplons

- Stichting ‘de Bietendag’
- 40MM
- Braderieën
- Jubileum
Ook bezoeken zij Nepal regelmatig.

Het ontstaan van S’HB’N:
Ben Stam (een broer van Corrie) ver-
ongelukte op 28 september 1992 met
het vliegtuig toen hij op weg was van
Pakistan naar Kathmandu (167 slacht-
offers) om dit project te bezoeken.
Corrie en Co besloten toen om dit
project te ondersteunen. Dit doen zij
door geld in te zamelen en kennis over
te dragen (hygiëne, gezonde voeding
enz.).

Hun slogan luidt:
‘Gezonde mensen hebben wel 1000
wensen, zieke kinderen meestal maar

1…’ Corrie kon het heel boeiend ver-
tellen en Co zorgde voor mooie plaat-
jes.
Heeft u na het lezen van dit stukje zo
iets van: Dit project wil ik ondersteu-
nen, heel graag.
Het bankrekeningnummer is:
NL11ABNA0 82 54 92 963
Kinderkleding, speelgoed, leermidde-
len, laptop etc. zijn ook van harte wel-
kom!
Namens Co en Corrie heel erg be-
dankt.

Ook wil ik namens de wijkcontactper-
sonen alle mensen bedanken die heb-
ben gereageerd op de oproep om zich
af te melden, indien men geen Nu en
Straks meer wil ontvangen.

Annelies Neefjes Schouten

Deze brief gaat over hoe jij kinderen
in minder ontwikkelde landen kunt
helpen. Wat wonen wij in een mooi en
fijn land. Een land waar je drie keer
per dag een goede maaltijd krijgt.
Waar je naar school gaat met mooie
schoenen en kleren aan. Waar je na
schooltijd weer lekker naar huis kunt.
Waar je naar de dokter kunt wanneer
je ziek bent of een ongeluk hebt gehad.
Helaas is dat niet overal zo.
Er zijn veel kinderen die maar één
maaltijd per dag krijgen. Die op blote
voeten naar school lopen. Die wonen
in een ‘huis’ van karton en golfplaten,
waar de wind en de regen vrij spel
hebben. Die kilometers moeten lopen
om drinkwater te halen. En vaak is dat
water vies en word je er ziek van. Maar
dan is er geen dokter in de buurt die je
weer beter kan maken.
Gelukkig zijn er heel veel mensen in
West-Friesland die zich inzetten om
hier iets aan te doen. Ze werken zelf in
die landen waar de kinderen het niet

zo goed hebben als hier, of ze hebben
een Stichting opgezet die geld inzamelt
om daarmee te kunnen helpen. In In-
donesië, in Kenia, op de Filippijnen, in
Brazilië, in Moldavië, in Zuid Afrika
en in vele andere landen.
Deze mensen worden weer geholpen
door de 40 MM.
In 2016 ondersteunde de 40 MM meer
dan 150 verschillende projecten van
mensen en Stichtingen uit West-Fries-
land. Ieder van die projecten kreeg
€ 575,–. Dat lijkt niet zo veel, maar
met dat bedrag kun je in deze landen
‘wonderen’ doen.
Ook in 2017 wil de 40 MM weer zo
veel projecten ondersteunen.
Daar hebben we jullie hulp bij nodig?
Hoe?
Door mee te doen aan de 40 MM
sponsorwandeling op 27 mei in Ven-
huizen. Vanaf 7.00 uur kun je al star-
ten vanuit het Dorpshuis, Twijver 66.
En door zo veel mogelijk mensen, fa-
milie, buren, bekenden, etc. te vragen

om je te sponsoren. Dat kan per kilo-
meter of voor een vast bedrag.
Je mag net zo veel kilometer wandelen
als je zelf wilt of kunt. Je hoeft dus
beslist niet de volle 40 kilometer te
wandelen.
Het is altijd heel gezellig, met veel
muziek, veel stempelposten waar je
telkens weer wat lekkers krijgt en
eventueel je voeten kunt laten verzor-
gen.
En het wordt natuurlijk nog gezelliger
wanneer je met een groepje vrienden
of klasgenoten samen gaat.
Meer informatie over de 40 MM kun
je vinden op: www.40MM.nl
Daar kun je ook het inschrijfformulier
downloaden. Maak dan s.v.p. wel
€ 2,50 over naar de 40 MM, om de on-
kosten van de wandeling te dekken,
zodat al het sponsorgeld naar de goede
doelen gaat. Heb je nog vragen?
Bel of mail naar Anneke Breg
0228 582598 abreg@quicknet.nl
Tot ziens op 27 mei in Venhuizen

40 MM
Aan alle meisjes en jongens van de basisscholen De Schelp en Werenfridus.



14 | Nu en Straks | 24 februari 2017

Hoe begon het, denkend aan het af-
gelopen jaar 2016?

Twee punten zijn te noemen:
Vanuit de Parochieraad kwam in het
voorjaar de vraag naar ondergete-
kende om eens op papier te zetten een
overzicht van mijn werkzaamheden,
het liefst zo volledig mogelijk. Het gaat
om een invulling van bezigheden in en
buiten de kerk, in de loop van de
dagen, in het weekend, bijzondere din-
gen, gewone alledaagse dingen, enz.
Vanuit het Regiobestuur kwam in
dezelfde tijd de vraag naar voren om
met de deken eens contact op te
nemen wat er te doen staat bij benoe-
mingen: iemand gaat vertrekken,
iemand krijgt een benoeming als op-
volger. Hoe gaat het overleg met het
bisdom? Wat is voor ons zelf belang-
rijk om op te letten? Op beide vragen,
op beide punten ben ik ingegaan, ook
voor mezelf met de wens naar meer
duidelijkheid… Met deken Moltzer
heb ik eind juni contact gezocht om
met hem het een en ander door te
nemen.

Met die ervaring rijker en ook vanuit
eigen afweging heb ik op 11 juli 2016
een brief naar de bisschop geschreven
met daarin het aanbieden van ontslag.
Dat is de gebruikelijke weg of proce-
dure. Ik kan het beste een kopie van
die brief hier weergeven omdat daarin
de volgorde van jaren zeker wel her-
kenbaar zal zijn, een verdere toelich-
ting bijna niet meer nodig.

De brief…

Aan Mgr. dr. J.M. Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam
Monseigneur,

Jaren verstrijken,…

*Op 16 oktober 2003 vierde ik mijn
65e verjaardag, met goede herinnerin-

gen aan die dag.
Wat pastorale arbeid betreft was het
geen dag, ook niet in de voorafgaande
maanden, om te denken aan afscheid,
afsluiting,… eerder een (geruisloos)
verder gaan met goede zin en voldoe-
ning in het parochiepastoraat van
Wervershoof en regio.
*In de verdere (10-13 jaren) – zeventi-
ger jaren – kwam wel eens, later wat
meer, de vraag vanuit de gemeen-
schap: ‘En hoelang gaat u nog door?’
Een vraag uit belangstelling of nieuws-
gierigheid? Verschillende keren gaf ik
als antwoord: ‘Ik bekijk het per jaar.
Zo iets moet je immers tijdig aange-
ven’. En de mensen snapten het, ze
waren er kennelijk tevreden mee.
*Dit jaar 2016: binnen het Regiobe-
stuur en binnen de Parochieraad van
Wervershoof is de vraag naar voren
gekomen om met de deken eens con-
tact op te nemen wat betreft personele

veranderingen in parochie en regio,
welk stappenplan dan in werking
treedt, wat gebruikelijk is. Hoe is het
benoemingenbeleid, hoe verloopt het
overleg en wat zijn de mogelijkheden
wat betreft invulling van pastorale
krachten? Er was ook de vraag om
mijn werkzaamheden eens op papier
te zetten, nuttig en belangrijk met het
oog op de toekomst…
Op de vraag: ‘En hoelang gaat u nog
door?’ Op die vraag heb ik nu wel eens
geantwoord:
‘Het gaat echt wel komen, niet eens zo
ver weg; ik denk vóór mijn 80e ver-
jaardag’.

In gesprek met....
Het onderdeel ‘In gesprek met...’ krijgt deze keer een iets andere vorm en in-
vulling. Het is deze keer vanuit één persoon naar de lezers toe. In gesprek
met… misschien beter gezegd: een verhaal over, informatie, nieuws over…
Het gezegde past daarbij: Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan…

De brief aan de bisschop



(Zo groei ik voor mezelf naar meer
duidelijkheid)

Op woensdag 29 juni heb ik in
Schagen (pastorie) een gesprek gehad
met deken Eduard Moltzer over het
een en ander, in goede sfeer. In ver-
korte vorm kwam ook het stappenplan
ter sprake. Zijn eerste aanrader was
dat ik een brief zou schrijven naar de
bisschop, daarin het aanbieden van
ontslag zoals in canon 538 (3) van
Wetboek Canoniek Recht wordt om-
schreven, zelfs op eerdere leeftijd (75).

Monseigneur, in deze brief, gedateerd
op 11 juli 2016, bied ik u mijn ontslag
aan.
Daarmee de toevoeging verbonden:
wat betreft afscheid nemen als pastor
van kerk/parochie Wervershoof en
regio denk ik aan half oktober 2017.
(16 oktober 2017: verjaardagsdatum,
dán 79). Deze tussenperiode tegelijk te
bestemmen voor de invulling van op-
volger, als mogelijk voldoende tijd…
U bent de enige naar wie ik deze brief
schrijf. Er is geen brief uitgegaan naar
andere personen. Dat mag u zelf
uiteraard wel doen als ik denk aan uw
medewerkers.
In de tweede helft van deze julimaand
heb ik samenkomst (vergadering) met

collega’s van de regio. Het zal zo zijn
dat ik hun het een en ander meedeel,
als nu nog een vertrouwelijk punt.
Ik voel nu nog niet voor allerlei losse
verhalen, op dit moment zomer 2016.
Op een later moment komt er verdere
bekendheid binnen bestuur, parochie,
regio, enz.
Wat verhuizing/nieuwe bewoning
betreft,… dat krijgt ook binnenkort
aandacht.

Tot zover de brief… met als afsluiting
goede wensen aan de bisschop, vooral
ook denkend aan zijn gezondheid en
levenskracht. Sterkte bij zijn arbeid
binnen het geheel van pastoraat in een
veranderende tijd en wat dat allemaal
oproept om er het beste van te maken.
Binnen een week kreeg ik een harte-
lijke brief met bevestiging van ont-
vangst van de brief.
Dank daarin voor een lange reeks van
jaren arbeid in het pastoraat, de wens
van rustiger jaren in de nabije toe-
komst. Dank ook voor het ruim tevo-
ren indienen van ontslag, daarmee
ruimte hebbend om de opvolging te
kunnen voorbereiden…

Nog een enkel punt
Pastor Kees Koning heeft meerdere
keren tegen mij gezegd: ‘Als jij stopt,

stop ik ook’. Vandaar dat we het punt
van komende veranderingen met de
collega’s toen, in de julimaand, hebben
besproken. Op dat moment heeft ook
hij een ontslagbrief gestuurd naar de
bisschop, daarna voorlopig ook stil
gehouden. We hebben afgesproken:
tot het eind van het jaar 2016 liever
nog geen praat erover. Vanaf het
nieuwe jaar 2017 ging het onze aan-
dacht krijgen. De vergadering van het
Regiobestuur eind januari 2017 was
daar een voorbeeld van, een belangrijk
punt op de agenda. Begin februari is
een brief naar het bisdom gegaan van-
uit het Regiobestuur om elkaar te ont-
moeten voor een eerste gesprek.
Vanuit regio en parochies (vooral
Wervershoof en Zwaagdijk-Oost) zul-
len we ons goed voorbereiden.
Het ligt in de bedoeling dat binnen-
kort een iets kortere versie van boven-
staande naar de bladen van de andere
parochies gaat, ter informatie.

In bovenstaande,
het belangrijkste is gezegd.
Een verandering is het zeker.
Er is nog heel wat te ondernemen,
met goede wil op weg!

Hartelijke groet,
pastor J. Suidgeest
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De verhuizing krijgt ook aandacht



Op 1 december 2016 is op de leeftijd van 83
jaar overleden Bregitta Maria (Gitta) War-
naar-Laan. Het was in Huize St. Nicolaas in
Lutjebroek waar zij bijna twee jaar de ver-
zorging heeft ontvangen die zij niet kon
missen.
Geboren in Zwaagdijk-West op 8 september
1933 waren daar haar kinderjaren in een
groot gezin. Het voelde als een warm thuis
in de levendigheid van het gezinsleven: mu-
ziek, sport, spel en vermaak met elkaar.
Daaraan toegevoegd de levendigheid van de
boerderij: hond, paard, koeien, kalfjes, scha-
pen, varkens, biggetjes en de zorg ervoor,
een heerlijke combinatie: binnenleven en
buitenleven. Gitta’s schooljaren speelden
zich af in de jaren van de Tweede Wereld-
oorlog met spannende momenten, zoals
daar was de opvang thuis van mensen. Toen
in latere jaren de familie Warnaar op Zwaag-
dijk-West kwam te wonen, volgde er een re-
latie met Meindert. Een gelukkige trouwdag
volgde, een verhuizing al gauw naar Wer-
vershoof. Er kwam een gezin, vijf kinderen,
gelukkige jaren samen. Vader Meindert met
eigen bedrijf en veel werk, lange dagen, met
alle zin. De komst van de verkaveling deed
veel veranderen: verkoop van het bedrijf.
Meindert werd ambtenaar, met sociale in-
slag leiding gevend aan mensen, met inspi-
rerende werking op zijn omgeving. Gitta als
welkome steun, zich vooral richtend op het
gezin en het huishouden. Zij had haar con-
tacten in de gemeenschap, trouw betrokken
bij kerk en parochie. De naaimachine was
haar grote hobby en trots. Tot op hoge leef-
tijd kon zij moeilijke klussen tot een goed
einde brengen, als nieuw tevoorschijn. Er
was genoeg te beleven in de voortgang van
de jaren.
De kinderen gingen hun levensweg met hun
passende invulling. Tweemaal werd een be-
zoek aan familie in het buitenland gebracht,
Australië, de ervaring van bijzondere va-
kantiedagen, ook Canada en Israël werd be-
zocht. Tien jaar geleden waren er
verschijnselen van een isolement, in de ver-
dere tijd zichtbaar wordend in Alzheimer.
Ze heeft lange tijd thuis kunnen blijven, be-
geleid door echtgenoot Meindert met ge-
duld, liefde en zorg, ook door de kinderen
met liefde en welkome zorg. Er kwam een
grens dat extra zorg nodig was in haar ver-
dere teruggang aan levenskracht. Het werd
het St. Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek,
een hele verandering en verwerking, met de
nodige opvang en hulp die haar is gegeven
in haar laatste levensfase. Een stilte voor-
goed is er gekomen, met afscheid in de haar
vertrouwde St. Werenfridus-kerk, in Avond-
wake en Uitvaartliturgie, met toepasselijke
woorden en dank. De crematie was in het

crematorium in Hoorn, op 7 december. Zij
moge rusten in vrede.

Op 3 december 2016 is in het Verzorgings-
huis ‘Hoge Hop’ in Hoorn overleden Simon
Joseph Boon, op de leeftijd van 92 jaar. ‘Be-
droefd om zijn heengaan maar dankbaar
om de betekenis van zijn leven’, zo konden
we het lezen op de familiecirculaire, de ver-
bondenheid met deze goede vader en
schoonvader, lieve opa en overopa.
Op 12 mei 1924 geboren groeide Simon op
in een groot gezin. In de jonge jaren van zijn
leven ontmoette hij zijn grote liefde, Annie
Bot. Een trouwdag volgde, als woonplek
werd het de Simon Koopmanstraat. Er
kwam een groot gezin, dertien kinderen.
Simon was een hardwerkende vader, echt
bezig voor zijn gezin. Hij was als vader leuk
voor zijn kinderen, met spelletjes in de
kamer, altijd wel met een verrassing. Hij kon
veel toelaten. Hij leerde al zijn kinderen
schaatsen, ijspret op de slootjes of de Grote
Vliet in de wintertijd. Op 45 jarige leeftijd
kreeg hij problemen met zijn hart. Hij is
toen zijn grote droom begonnen, een café
op de Simon Koopmanstraat. Het was met
alle genoegen voor de vele bezoekers. In het
weekend was de toeloop het drukst en altijd
gezellig. Na een tijd werd het toch te druk,
het moest wat rustiger. Een tweede droom
werd uitgevoerd: de opzet van een pension
in Simpelveld (Limburg). Na vier jaar
volgde er toch weer een verhuizing naar
Wervershoof, terug naar bekende streek, het
was met een groeiend verlangen naar West-
friesland, weer thuis. Het was altijd gezellig
voor de kinderen en kleinkinderen om op
bezoek te gaan, genoeg te beleven aan tafel
met een kaartspelletje, in de omgeving met
een fietstochtje of andere gezelligheid. Het
is ook de tijd geworden van vergeten, de weg
niet meer zo goed kunnen vinden, ook zijn
loopje naar de kerk werd minder. In decem-
ber 2013 overviel hem een zware beroerte,
met opname in het ziekenhuis en voor her-
stel daarna in het verpleeghuis. Die zorg in
het verpleeghuis kon hij in de verdere fase
van zijn leven niet missen. Vader en moe-
der konden niet meer samen wonen, ze von-
den het beiden heel erg en konden het maar
moeilijk begrijpen. In mei 2016 was er ei-
genlijk onverwacht moeders overlijden, in
Huize St. Jozef. Het was voor vader Simon
een diepe leegte, zijn stille verwerking in de
‘Hoge Hop’. ‘Ik heb een goed leven gehad’,
het kwam meerdere keren over zijn lippen,
als een afscheid. Een definitieve stilte is er
over zijn leven gekomen. Op 7 en 8 decem-
ber waren in de kerk de afscheidsvieringen
in Avondwake en Uitvaartliturgie, met her-
innering en dank. De begrafenis was daarna
in het familiegraf op het kerkhof, vader en
moeder weer samen.

Op 12 december 2016 is in Huize St. Jozef
overleden Tiny de Haan-Mol. Het was op

haar leeftijd van 88 jaar. In haar laatste le-
vensjaar moest zij inleveren aan levens-
kracht, de laatste maanden meer en meer.
Een ommekeer naar betere dagen is er uit-
eindelijk niet gekomen. In de laatste weken
was er de goede opvang en verzorging in
Huize St. Jozef. Er kwam een stilte voorgoed
over haar beminde leven. Er is herinnering
aan deze laatste dagen en weken, haar gezin
om haar heen, zorgzaam aanwezig, hand in
hand. Er zijn vele herinneringen aan de le-
vensweg die deze moeder, oma en omi is ge-
gaan in vele voorafgaande levensjaren. In
Avondwake en Uitvaartliturgie was dat
volop aanwezig om te noemen, herinnering
aan het leven van alledag, denkend aan de
warmte die zij uitstraalde, de gezelligheid
thuis, een kaartersrondje, de hapjes uit de
keuken, een drankje erbij. Haar werkzame
handen, in huis aan de slag met schoonma-
ken en poetsen, de gesprekken met elkaar,
onderwerpen genoeg.
Moeders huis, iedereen welzeker welkom,
een gulle lach als groet, een mooi samenzijn.
Vele herinneringen vulden met dankbaar-
heid de stilte van de dagen, met respect en
verbondenheid samen. Het was als het bla-
deren in een levensboek dat een mooie her-
innering zal blijven. In Avondwake en
Uitvaartliturgie waren we samen als gezin,
familie en goede vrienden en bekenden op
16 en 17 december. Het was met zang en
gebed, met verhalen en dankbaarheid. De
crematie was na de Uitvaart in het cremato-
rium in Hoorn, met daar een laatste groet
en herinnering.

Op 13 december 2016 is in Huize St. Jozef
overleden Afra Joanna (Afie) Wagenaar-
van der Gragt. Het was op haar leeftijd van
88 jaar. Het was in Huize St.Jozef waar zij de
goede opvang en verzorging heeft mogen
ontvangen die zij, zeker in de laatste fase van
haar leven, niet kon missen. 23 februari was
haar geboortedag. Onderdijk was haar ge-
boorteplaats.
Haar eigen ervaring was, dat het leven in de
wereld vanaf haar eerste jaren heel eenvou-
dig was. De regels stonden vast, je wist waar
je je aan moest houden, met gehoorzaam-
heid aan je ouders. Je gaat naar de kerk en je
gaat op in de gemeenschap van het dorp.
Vader wérkt voor het gezin, moeder zórgt
voor het gezin en het huishouden. Het is een
rolverdeling die moeder Afie heel haar leven
eigen was. Cor Wagenaar werd haar levens-
gezel. De trouwdag was in november 1952.
Er kwam een gezin en een gelukkig leven
samen, moeder Afie beschermend en zorg-
zaam voor de kinderen. De wereld veran-
derde, Afie veranderde daar voor een deel
in mee. Ze ontwikkelde zich, was betrokken
bij en actief in het verenigingsleven en pa-
rochieleven. Ze zat in het Schoolbestuur en
had veel voldoening al zingend in het paro-
chiële Dameskoor en bij Westfrisia Cantat,
vele jaren. Ze was handig in naai- en ver-
stelwerk. Spaarzaamheid en duurzaamheid
hoorden bij elkaar. Ze hield het huishouden
heel goed bij. Ze hield van de natuur, volop
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Familieberichten
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aanwezig om het huis en vlakbij het IJssel-
meer. Ze was een beminde moeder, schoon-
moeder, oma en overoma binnen haar
gezin, een geliefde zus, schoonzus en tante
binnen familiekring, bemind binnen de ge-
meenschap. Ze vroeg weinig voor zichzelf,
dacht altijd eerst aan anderen. Ze was heel
erg verbonden met haar Onderdijk. In het
jaar 2004 verloor zij haar man en een lieve
vriendin. Het was heel zwaar voor haar. Het
gemis droeg zij met kracht. Langzaam ging
haar gezondheid achteruit. Ze had veel
steun aan haar gezin, met thuis zoon Piet vol
zorg en aandacht dichtbij, heel erg gewaar-
deerd. Op 16 en 17 december waren de af-
scheidsvieringen in de kerk te Onderdijk.
Het was met dankbaarheid en mooie herin-
neringen. Daarna was de begrafenis in het
familiegraf op het kerkhof, bij haar man,
weer samen.

Op 15 december 2016 is onverwacht in
Huize St. Jozef overleden Truus Bakker-van
Leijen, op haar leeftijd van bijna 78 jaar. Het
gaf een hele verwerking voor haar gezin, fa-
milie, goede vrienden en bekenden, op weg
naar de verdere dagen en herinneringen.
Truus groeide op in een hecht gezin in Lut-
jebroek met een zus en zes broers. Het was
met goede, zorgzame ouders. In haar ver-
dere, jonge jaren werd Cees Bakker de uit-
verkorene als levensgezel. Er kwam een
trouwdag op 2 juni 1962 en een verhuizing
naar de Dorpsstraat in Wervershoof. Het
was op dat moment ook het begin van een
eigen tuindersbedrijf. Het was hard werken
in de opbouwjaren van het bedrijf. Er kwam
een gezin met drie kinderen, gelukkige tij-
den. Bij alle drukte was er zeker tijd voor
een korte vakantie en gezamenlijke week-
endjes. En thuis waren er met regelmaat de
eigen gezellige dagen of avonden zoals ver-
jaardagen, feestdagen, Oud en Nieuw, de
kerstdagen en zomerse dagen, heel goed in
te vullen.
De kinderen de deur uit, die tijd is er later
gekomen met de invulling van hun eigen
leven. Voor Truus was er minder te zorgen.
In het begin moest ze er wel aan wennen
want zo was haar instelling, graag schoon en
netjes, altijd bezig. Een verhuizing volgde
naar de Burg. Raatlaan, met gewenning
daar. De tijd was gekomen van kleinkinde-
ren in haar leven en de gelukkige beleving
daarvan. Zorgelijk nieuws was de ernstige
ziekte van echtgenoot Cees. Al gauw waren
er geen goede vooruitzichten en mindere
dagen. Op 4 maart 2001 was zijn overlijden.
Voor Truus het verlies van vaste grond
onder haar leven als grote steun en toever-
laat. Het was een zwaar verlies. Na een
tweede operatie volgde een verhuizing naar
het Bisschop Grentplantsoen, alles gelijk-
vloers, niet zo groot en zelfstandig kunnen
blijven wonen. Een mooie woning, fijne
buren, een goed thuis. Tien jaar na het over-
lijden van Cees, de dag van 4 maart, als ge-
denkdag voorbereid en als gezin dan samen,
toen was er het heel onverwachte overlijden
van dochter Elly, een niet te geloven bericht
in haar eigen jonge gezin en verdere familie.
Voor Truus een zware slag en verwerking
voor langere tijd.
Haar gezondheid ging langzaam maar zeker

achteruit. De verhuizing naar Huize St. Jozef
was een goede gedachte voor opvang en be-
geleiding, voor rust en ontspanning/ont-
moeting met de andere bewoners, langzaam
weer op te bouwen. Met mindere en betere
dagen door elkaar heen kwam er onver-
wacht een stilte voorgoed op haar kamer, de
verwerking daarvan, veel herinneringen en
het afscheid van haar zorgzame en geliefde
leven. Het afscheid was op 20 december in
onze kerk met toepasselijke woorden, ge-
zang en herinneringen. De begrafenis was
op het kerkhof, in het familiegraf bij haar
man Cees en bij haar dochter Elly in het fa-
miliegraf.

Op 17 december 2016 is in het ziekenhuis
in Hoorn onverwacht overleden Nel Ten-
sen-Obdam. Het was op haar leeftijd van 67
jaar. Er was veel te verwerken op dat mo-
ment, voor elkaar een troost op weg naar de
verdere dagen en herinneringen.
Nel was thuis de jongste in een groot gezin,
een nakomertje. In Blokker was haar gezel-
lige jeugd, met zorg en aandacht vanuit haar
goede ouders, zeker ook met aandacht van-
uit haar zussen en broers. In alle drukte zei
moeder regelmatig: ‘Ga maar even koetelen
met je jongste zusje’. Nel doorliep de lagere
school en huishoudschool, was werkzaam
met plezier in een supermarkt en met veel
voldoening werkzaam in de zorg: St. Jozef-
park in Blokker. Simon Tensen kwam in
haar leven! Na drie jaar verkering kwam de
trouwdag, Andijk werd de woonplaats, de
meeste jaren op de Not. Steenpoortestraat,
naar het zin. Er kwam een gezin met drie
kinderen, Frank, Bas en Marit. Met een
sprong in de tijd: er kwamen zeven klein-
kinderen, dat was top voor oma en opa. Nel,
ze was zoveel mogelijk thuis in de schoolja-
ren van de kinderen. Ze hoefde niet in de
belangstelling te staan, liever wat op de ach-
tergrond. Ze kon en ze wilde, samen met
vader Simon, de kinderen in de groei en
vorming van hun leven veel vrijheid geven,
nooit streng naar hen toe, veel goedkeuring.
Dat alles op basis van vertrouwen, over en
weer. Ze kon ervan genieten als ze allemaal
thuis waren, rond de tafel, gezelligheid troef,
ze kon dat oproepen. Vele jaren was zij lid
van de ‘Vriendenkring’, trouw aanwezig op
de repetitieavonden en bij de vieringen in
de kerk. Het gaf haar veel voldoening,
vooral ook in verbondenheid samen, in
vriendschap en steun voor elkaar, ten einde
toe. Aandacht en steun, welkom en
belangrijk,... Door alles heen, over langere
tijd heen heeft Nel ziek en zeer gekend op
haar levensweg, in haar eigen leven. Het
gaat ver terug in jaren: pijn in haar knieën,
behandelingen, aan huis gebonden, opna-
mes in het ziekenhuis: Hoorn, Alkmaar, Lei-
den…Verpleeghuisdagen Lutjebroek,
rolstoel, verlangen naar huis Andijk, Wer-
vershoof…het werd St. Jozef Wervershoof,
…na inlooptijd gewenning en tevreden. Be-
wonderenswaardig: nooit klagen, lichtpunt-
jes willen zien, goed voor anderen om haar
heen. Er kwam onverwacht een ernstige te-
rugval, ziekenhuisopname volgde, tot het
laatste toe positief, een definitieve stilte. Het
afscheid was in het Uitvaartcentrum en in
het Crematorium in Hoorn op 22 december,

met mooie woorden in herinnering en
dank.

In de ochtend van Eerste Kerstdag,
25 december 2016, is op haar leeftijd van 88
jaar overleden Marth Ruiter-Stavenuiter.
Het was in Huize St. Jozef. Er was een eerste
verwerking op dat moment. Andere dagen
zijn er gevolgd in de laatste week van de-
cember als gezin samen in voorbereiding op
het afscheid.
In Onderdijk geboren in een groot gezin
groeide Marth op in gelukkige levensjaren.
Ze doorliep de lagere school en de naai-
school in Medemblik. Ze maakte de oor-
logsjaren bewust mee. Tijdens een
dansavond in Onderdijk ontmoette zij haar
partner voor haar verdere leven, Cor Ruiter.
Op 28 mei 1958 was de trouwdag. Zij gin-
gen wonen in het ouderlijk huis in Zwaag-
dijk-Oost. Samen kregen zij vijf kinderen,
een warm gezin. Als zorgzame ouders: moe-
der voor het gezin, vader voor het werk. Op
34 jarige leeftijd stierf een van de kinderen,
Ria, een zwaar verlies in het gezin. De tijd
en het leven gingen verder… met ook weer
mooie kanten zoals de veertien kleinkinde-
ren, zij betekenden heel veel vreugde. Er was
het plezier van logeren, spelletjes doen, een
oppas verzorgen, op zondag met het gezin
samen, gezelligheid troef. Er was altijd wel
wat te beleven en te ondernemen. Moeder
toonde belangstelling voor ieder van de kin-
deren in de voortgang van hun leven, zo ook
voor de kleinkinderen. Ze was graag in de
tuin die ze goed verzorgde, ze vond het
heerlijk om dat te doen. In het jaar 2003
volgde een verhuizing naar een senioren-
woning in Onderdijk. Het was de tijd dat de
gezondheid van haar man Cor minder werd
na een ernstig ongeluk. Zijn overlijden na
korte tijd kwam niet onverwacht, genoeg te
verwerken. Ze pakte de draad weer op, met
steun vanuit haar geloof. Na twaalf jaar met
voldoening wonen, te midden van familie,
volgde er een verhuizing naar Huize St. Jozef
vanwege een mindere gezondheid. Zij die
altijd voor anderen zorgde, zij had nu zelf
zorg nodig. Ze is er heel verstandig, gelovig
en dapper mee omgegaan. Altijd zorgzaam
en heel goed voor haar gezin geweest kreeg
zij in haar laatste levensfase heel veel van
haar gezin terug aan liefde en zorg. Rustig is
zij ingeslapen in de ochtend van Eerste
Kerstdag. Het afscheid was in de St. Jozef-
kerk te Zwaagdijk, ook weer op een bijzon-
dere dag, de dag van Oudjaar 31 december,
met dankbare woorden in herinnering. De
begrafenis was in het familiegraf bij haar
echtgenoot Cor, weer samen.

Op 28 december 2016 is zacht en kalm in de
vertrouwde omgeving van zijn thuis overle-
den Piet Dekker, op de leeftijd van 82 jaar.
Het was ruim acht maanden na het overlij-
den van zus Anne. Piet was de jongste uit
het gezin Dekker en als laatste is hij in deze
dagen gestorven.
Het is een afscheid met herinneringen, we
zien het voor ons: het markante huis van de
familie Dekker aan de Dorpsstraat, de voor-



tuin, het erf, de mannen samen aan het werk
in de stal of buiten bij het Zijdwerk op het
land,… de mannen samen en zus Anne, als
goed gezin met elkaar verbonden, ieder met
een eigen taak. Piet was opgenomen in de
maatschap van zijn broers en zus Anne. De
mannen regelden het áchter, zoals zij het
noemden, Anne was er voor het huishou-
den en zij hield het overzicht. Piet was
degene die het bedrijf rijdende hield: de
trekker! In de loop van de jaren veranderde
er veel. In de hooitijd voldoende helpers en
de intrede van de loonwerker, de laatste
jaren de hulp van Jan en Peter Smit. Onge-
veer vier jaar geleden zijn de koeien voor het
laatst naar het land gegaan en langzaam ver-
kocht. Dat was een hele ervaring en gemis,
maar het kon niet anders. Het gezin is door
de jaren heen kleiner geworden, nog weer
kleiner. De dag is gekomen van een defini-
tieve stilte over de laatste van de kinderen,
Piet. Hij was een bescheiden man, tevreden
in de eenvoud van zijn leven. Genieten kon
hij van de kleine dingen van het leven, hij
hield van gezelligheid, mensen op bezoek.
Hij was goed op de hoogte van wat er ge-
beurde in de wereld van zijn dagen, dichtbij
maar ook wat betreft het nieuws in de we-
reld. Hij spelde de krant en zeker ook zijn
lijfblad ‘De Boerderij’, met altijd wel her-
kenbaar nieuws daarin. Hij had een smake-
lijke lach. Het laatste jaar ging het met zijn
gezondheid minder goed. Meer dan eens
was er een behandeling in het ziekenhuis en
waren er hersteldagen in het Nicolaas Ver-
pleeghuis in Lutjebroek. Piet had een stel
trouwe bezoekers. Hij kon dat erg waarde-
ren. Hij was vooral blij en dankbaar voor de
onmisbare steun, verzorging en hulp van
zijn goede buren Nico en Lia, vele jaren, ten
einde toe. De voltooiing van zijn leven is ge-
komen.
Op maandag 2 januari was de afscheidsvie-
ring in de kerk, met dank en herinnering.
Daarna was de begrafenis op het kerkhof in
het familiegraf, bij zus Anne.

Op 4 januari 2017 is op haar leeftijd van 90
jaar overleden Maria Alida (Riet) Stave-
nuiter-Visser. Het was in Huize St. Jozef
waar zij de goede verzorging heeft ontvan-
gen die zij niet kon missen. Ze was er dank-
baar voor. Herinneringen waren er genoeg
in een terugblik naar haar leven.
In Medemblik geboren kwam zij in een
groot gezin, genoeg te beleven op de levens-
weg die zij is gegaan. Als kind was dat thuis,
daarna op school, later op de naaischool.
Daarop volgde er huishoudelijk werk bij
mensen thuis, heel wat uren in de week. Het
loon was sober, zo was dat in die tijd. Rond
haar 20ste kwam ze thuis te werk, heel wel-
kom, er was genoeg te doen. Een relatie ont-
stond in Onderdijk met André Stavenuiter,
begonnen vanuit een dansuitvoering,
daarna verder bij een Strandvogels-wed-
strijd en andere ontmoetingen.
Na drie jaar verkering volgde een trouw-
datum in 1954. Het eerste wonen was aan de
Neuvel.
Het eerste kind een dochter. Het werd een
groot gezin, nog tien jongens zouden
volgen.
Moeders leven was een leven van een flinke

aanpak, zorgzaam voor haar gezin, in het
begin nog allemaal thuis. Het overlijden van
echtgenoot André, dertig jaar geleden, was
voor moeder en gezin een groot verlies en
verwerking. Ze heeft in de eerste jaren een
gelukkige tijd gekend in haar vriendschap
met Siemen Schipper. Ook diens overlijden
is er gekomen met verwerking daarvan.
Door alles heen was moeder een hecht mid-
delpunt voor haar gezin. Dan gaat het over
haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Ze had gezellige contacten
met vriendinnen en enkele andere beken-
den. Ze was een fabelachtig goede sjoel-
speelster, kampioen bij vele wedstrijden,
won gemakkelijk van jong en oud. Een
mooie prijzenkast thuis laat dat zien. Ze was
trots op haar gezin, geliefd bij haar kinde-
ren, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Met alle plezier heeft ze in Wervershoof ge-
woond, met dankbare herinneringen. De
laatste jaren ging het minder met haar ge-
zondheid. Een laatste verhuizing bracht haar
naar Huize St. Jozef voor goede verzorging.
Ze schreef in een lief briefje: het kaarsje is
opgebrand. In vervolgwoorden was het met
heel veel dank naar haar kinderen toe. Pre-
cies dertig jaar na vaders overlijden was er
nu moeders overlijden. Op maandag 9 ja-
nuari was de afscheidsviering in de kerk met
dankbare herinneringen. De begrafenis was
daarna in het familiegraf bij haar echtgenoot
André, weer samen.

Na een ernstige ziekte is op 4 januari 2017
thuis in de Wieringermeer overleden Sylvia
Hendrika Theresia Scholten-Ohm, op haar
leeftijd van 60 jaar. Er kwam een stilte voor-
goed over haar leven na een ziekte die langer
dan een jaar heeft geduurd. Op den duur
kon zij de strijd niet winnen, met alle be-
wondering en respect naar haar toe. Op de
familiecirculaire stond geschreven: moeder
van drie kinderen, dochter van Johanna
Koopman-Bakker, partner van Martien
Haver.
In 1994 was er het onverwachte overlijden
van haar man, Theo Scholten, door een ern-
stig auto-ongeluk. Het zijn haar levensjaren
geweest in de Wieringermeer.
Ter herinnering: ruim twee jaar geleden in
de maand augustus van het jaar 2014 was
Sylvia zelf aan het woord bij het afscheid van
vader Arie Koopman, overleden in die
dagen op zijn leeftijd van 95 jaar. Haar
woorden waren dankwoorden naar haar ou-
ders toe, zij zelf vanaf haar zevende jaar op-
genomen – met drie jaar ouders broer
Ronnie – welkom geheten bij het echtpaar
Koopman-Bakker. Vanaf het eerste begin
waren zij zorgzame en gelukkige ouders
voor hen, een gelukkig gezin samen. Een
verdrietig moment: op 20-jarige leeftijd
kwam Ronnie bij een motorongeluk om het
leven. Het leven ging door met eenzelfde
zorgzaamheid en thuisgevoel.
En dan déze dagen: Sylvia heeft door de
jaren heen veel mogen ontvangen aan liefde
en zorg van haar ouders. Haar antwoord
daarop: zij heeft veel terug willen doen en
dat ook gedaan, ten einde toe: een trouw be-
zoek, elke week opnieuw, ook heel gewaar-
deerd in de afgelopen jaren dat haar moeder
in Huize St. Jozef alleen was, bezoek samen

met haar partner. Ze heeft het lang volge-
houden tótdat het niet meer ging door eigen
ernstig ziek-zijn. Dichtbij vader-in-
gedachtenis en bij moeder (Wervershoof)
was haar wens de Uitvaartliturgie in de St.
Werenfriduskerk te laten verzorgen, met
herkenbare herinneringen aan haar jeugd
en jonge jaren én aan haar ouders. De be-
grafenis was op de begraafplaats in Mid-
denmeer. Zij moge rusten in vrede.

Op 11 januari 2017 is op 88 jarige leeftijd
overleden Vera Wijngaard-Kaarsemaker.
Na het minder worden van gezondheid,
vooral de laatste weken, kwam er een defi-
nitieve stilte over haar leven. Dagen volgden
met verwerking en genoeg herinneringen.
Vera had vele namen maar één gezicht. Het
was een gezicht dat vertrouwen en warmte
uitstraalde voor wie haar kende. Thuis had
zij vier broers en vier zussen. Haar moeder
stierf in het kraambed toen Vera net 16 jaar
was geworden. Zij kreeg daarmee thuis de
zorg voor het huishouden en het gezin. Op
haar 20ste levensjaar kwam ze te werk bij
een familie in Amsterdam, een uitdaging
om op in te gaan. Het zijn tien jaar gewor-
den met alle zin, voor haar zelf met het op-
doen van de nodige ervaring. Toen was er
het moment van een nieuwe uitdaging: de
oceaan over naar Canada, naar familie daar.
Daar leerde zij haar toekomstige levens-
partner kennen, Piet Wijngaard, die – bij
toeval – ook Canada bezocht en bij goede
vrienden verbleef. In Canada was de trouw-
dag, 8 oktober 1966. Samen kwamen zij in
1967 terug naar Nederland, met vestiging in
Onderdijk. Vele Onderdijker jaren zouden
volgen met goede gewenning. Een gezin zou
er komen, drie kinderen, heel welkom. Met
de gezondheid zat het niet altijd mee met re-
gelmatig doktersbezoek, een behandeling in
het ziekenhuis of andere tegenvallers. Vera
hield de moed er in, met humor, geduld en
een eigen sterke geest. Na 31 jaar Onderdijk
volgde er in het jaar 1999 een verhuizing
naar de Olympiaweg in Wervershoof, naar
het zin wonend. In 2007 werd ze blij verrast
door de komst van een kleinkind. Ze vond
het geweldig. Vanwege een nog weer min-
dere gezondheid volgde er nog weer een
verhuizing naar een aangepaste woning aan
de Europasingel, alles gelijkvloers, alles bij
de hand met levendigheid op straat vlakbij
de Dars en de Schelp. De dag van 8 oktober
2016 was bijzonder vanwege het 50 jarig hu-
welijksfeest van vader en moeder, in fami-
liekring gevierd met buren en goede
vrienden. Ze had er, samen met haar man
en de kinderen, naar toegeleefd. In de na-
volgende dagen kon ze haar mooie herinne-
ringen meenemen naar de kerstdagen en de
jaarwisseling. Ruim een week na de jaar-
wisseling kwam er in het nieuwe jaar een
stilte voorgoed. In Avondwake en Uitvaart-
liturgie hebben we afscheid genomen, met
dank en vele goede herinneringen. De be-
grafenis was op het kerkhof op maandag 16
januari.
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Maya Marianna,
dochter van Michel en
Aneta Pronk-Zydek.

Sebastiaan Leendert Adrianus
Lambertus,
zoon van Michel en
Kiki Hendriks-van der Winden.

Anouk Maria,
dochter van Ron en
Sabine Otten-Beers.

Met hartelijke gelukwensen
aan de ouders,
een blije jeugd voor de kinderen,
veel geluk en gezondheid
op hun levensweg.

HUWELIJKSJUBILEUM:

50 jaar:
Nico en Joke Lute-Kloes.

Met hartelijke gelukwensen,
een dankbaar samenzijn met gezin,
familie, goede vrienden.
Een momentopname
met vele herinneringen,
verbondenheid,
feest en kracht samen,
op weg naar vele verdere jaren.

GEDOOPT:

JAMBOKOOR
in de
St.Werenfriduskerk
Het Jambokoor, een koor dat Afrikaanse liederen zingt, zal
op zondag 19 maart a.s. de viering in de St.Werenfriduskerk
opluisteren. 25 jaar geleden is dit 60 ‘man’ tellende koor ont-
staan toen tijdens een herdenkingsdienst in Zuidermeer
Afrikaanse liederen werden gezongen. Deze dienst werd ge-
vierd om pater Kees Spil, een in Uganda vermoorde pries-
ter uit Zuidermeer, te gedenken.
De Afrikaanse sfeer, die het koor toen uitstraalde, maakte
velen enthousiast.
Deze sfeer probeert het koor in alle vieringen over te
brengen door zang, dans en de Afrikaanse kleding die men
draagt.
Het koor staat onder leiding van Teun Steur uit Zuidermeer
en wordt begeleid door een eigen combo. De leden komen
echter uit geheel West-Friesland en zelfs daarbuiten!
Tijdens de dienst wordt uitleg gegeven over de inhoud van
de viering en de betekenis van de symbolen die worden
gebruikt.
Er staan liederen in vele Afrikaanse talen op het repertoire
die in deze viering gezongen zullen worden.

Aanvang: 10.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd!
St.Werenfriduskerk
Dorpsstraat 71
1693 AC Wervershoof.

AOW-
jongerenkoor

bestaat
23 september

2017
50 jaar

Lid geweest?
Mail dan nu je naam en

adres naar:
aow50jaar@hotmail.com
Of bel: 0228-724409
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Everhard en Fanny zaten in de zelfde klas.
Everhard werd altijd Eppie genoemd. Lo-
gisch, met zo’n moeilijke naam. Eppie en
Fanny speelden niet vaak met elkaar. Maar
ze waren wel vrienden.Want op woens-
dagmiddag en zaterdagochtend werkten ze
op de kinderboerderij van boer Peerdeko-
per, aan de rand van de stad. Fanny maakte
de hokken schoon van de sierkippen en van
de konijnen. Eppie deed de stal van de gei-
ten. Ze mochten de dieren ook voer en wa-
ter geven. Niet te veel, niet te weinig. Soms
had boer Peerdekoper een speciaal leuk
werkje voor ze: rondrijden met de ponywa-
gen of ijsjes verkopen.
Op een nacht gebeurde er iets vreselijks. Er
ontstond brand in het hok waar de vries-
kist met ijs stond. Het vuur sloeg eerst over
naar de houten wanden, toen naar het dak
en al gauw stond het hele hok in lichter-
laaie. Boer Peerdekoper werd wakker van
het geknetter. Hij belde direct de brand-
weer.
Tien minuten later was de zaak geblust.
Gelukkig zaten er geen dieren in het hok.
Maar wel al het gereedschap van de kin-
derboerderij, de hele voorraad voer en alle
vakantiekaarten die de kinderen hadden
gestuurd.
Alles was verbrand. Het was één vieze
zwarte stinkende troep.
Toen Eppie en Fanny de volgende dag gin-
gen helpen was er geen voer om aan de
dieren te geven. Er waren geen emmers,
geen bezems, geen grasmaaier en geen po-
nykar meer. De dieren waren onrustig van
de honger en de opwinding.
De boer was erg verdrietig.
Fanny en Eppie gingen op pad om voer bij
elkaar te scharrelen. De bakker wilde wel
wat oud brood geven en op de boerderij
verderop kregen ze een blik kippevoer en
een zakje veekoeken. Het was genoeg voor
één dag.
Toen kreeg Fanny een idee:
‘Morgen vragen we in de klas of alle kinde-
ren een zak voer willen kopen voor de kin-
derboerderij. En we hangen een briefje op
in de gang: Help dier en boer, koop een zak
voer!’
En weet je wat er toen gebeurde? Het was
eigenlijk net een wonder. De kinderen in de
klas vertelden het verhaal verder aan hun
ouders. En iemand hing het briefje in de su-
permarkt. Daar zag een journalist het. Die
schreef een groot verhaal over de kinder-
boerderij in de krant, over alles wat er ge-
beurd was. Al gauw kwamen van alle kan-
ten mensen aangelopen met zakken voer.
‘Zet u het daar maar neer, bij mij in de

gang,’ zei boer Peerdekoper. Maar al gauw
kon hij bijna zijn huis niet meer in. En er
kwamen mensen helpen met schoonma-
ken. Er kwam een mevrouw met een gras-
maaier waar je op kon rijden. En een res-
taurant in de buurt had nog een vrieskist
over. Een ijzerhandel gaf gereedschap. En
de timmerman beloofde dat hij een nieuwe
ponywagen zou maken.
‘Als ik hout over heb, maak ik ook nieuwe
hokken,’ zei hij.
Want iedereen zag wel, dat de kinderboer-
derij eigenlijk een oud en versleten boeltje
was. Enkele dagen later kwam er een heer
in een muisgrijze regenjas en met een
zwierig hoedje het terrein op. Hij liep keu-
rend rond, keek overal achter en in, en
maakte grote stappen alsof hij aan het me-
ten was. Hij schreef iets in een zakboekje.
Toen vroeg hij waar de boer was.
‘Bij het pauwenhok,’ zei Fanny. Veel later,
toen de heer weg was, kwam de boer naar

Eppie en Fanny toe. Hij zag er gelukkig uit.
‘Die man,’ zei hij, ‘was de baas van Breek-
bouw, een heel grote aannemer. Hij heeft
nog materiaal over voor het bouwen van
een schuur. Hij komt volgende week de
hele bliksemse boel afbreken en zet daar-
voor in de plaats een splinternieuwe
schuur, gratis, voor niks!’
Fanny en Eppie stonden te springen van
plezier.
Een paar weken later werd de opening van
de nieuwe kinderboerderij met een groot
feest gevierd. Zelfs de burgemeester kwam
om de opening te verrichten. Ze nam ook
een cadeau mee namens de gemeenteraad:
een schommel, een glijbaan en een wip, al-
lemaal voor op het erf. Maar de belangrijk-
ste gasten waren Eppie en Fanny.Want als
zij niet met hun actie begonnen waren,
was dit wonder nooit gebeurd. Zij kregen
groot applaus en…een reuze-ijsje uit de
nieuwe vrieskist.

Een wonder voor de kinderboerderij

Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave:Woensdag 2 maart 2016.
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