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Van de redactie
Op het moment van schrijven is de lente vier dagen
jong. Buiten schijnt de zon, de planten schieten uit
de grond, bladeren groeien weer aan de bomen, de
lammetjes huppelen in de wei en de vogels zijn op
wild. Het mooiste seizoen van het jaar.
Het 200-jarig bestaan van Wervershoof wordt dit
jaar gevierd en georganiseerd door een actief
comité. Deze keer zijn we in gesprek geweest met
Karin Gitzels-Grent, die samen met vele anderen
de organisatie van de kerkviering van zondag 7 mei
op zich heeft genomen.
Margriet de Vries heeft ook dit jaar weer een
verslag gemaakt van de Stille Omgang, mooi om te
lezen.
Verder kunt u onder andere een verslag lezen over
het opruimen van kerkbanken en over de vasten-
actie.
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen en veel lees-
plezier!
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BIJ DE VOORPLAAT

Het lege graf

Toen de heilige rustdag voorbij
was, kochten Maria
Magdalena en Maria, de
moeder van Jakobus, en
Salome specerijen en olie om
Jezus' lichaam te gaan zalven.
Heel vroeg op de eerste dag
van de week gingen ze naar
het graf. De zon kwam net op.
En ze zeiden tegen elkaar:
“Wie zal voor ons de steen
wegrollen die voor de ingang
van het graf ligt?” Toen ze
opkeken, zagen ze dat de steen
al weggerold was. Het was een
heel grote steen. Ze gingen het
graf binnen. Daar zagen ze aan
de rechterkant een jongeman
zitten in witte kleren. Ze
schrokken heel erg. Hij zei
tegen hen: “Schrik maar niet!
Jullie zoeken Jezus uit Nazaret,
die gekruisigd is. Maar Hij is
opgestaan uit de dood. Hij is
hier niet. Kijk, dit is de plek
waar ze Hem hadden
neergelegd. Maar ga nu naar
de leerlingen en naar Petrus.
Zeg tegen hen dat Hij voor
hen uit zal reizen naar Galilea.
Daar zullen jullie Hem zien,
zoals Hij jullie heeft gezegd.”
Ze gingen zo snel mogelijk
naar buiten en vluchtten weg
van het graf, bevend van angst.
En ze durfden tegen niemand
iets te zeggen.
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BELANGRIJK
Voor afspraken met, vragen
en mededelingen aan pastor
Suidgeest per telefoon is de beste
tijd om te bellen:
MAANDAG t/m VRIJDAG
’smorgens tussen 9.30 uur en
10.00 uur en ’s avonds tussen
18.00 uur en 18.30 uur.

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

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

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

Zegening en uitdelen van palmtakjes.
Intocht van Jezus in Jerusalem.
Palmzondag: begin van de Goede
Week.

13 april: Witte Donderdag

19.30 uur: Laatste Avondmaal.
Witte Donderdagviering met
Gemengd koor.
Gezongen wordt de Maria-Mis van
P. Smeels.
Dirigent: Nel Schouten-Bot.
Organist: Jan van der Leek.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: stille aanbidding tot
22.00 uur.

14 april: Goede Vrijdag

15.00 uur: De kerk is open tot 15.45
uur. Persoonlijke bezinning op dit
uur van de dag rond het kruis.
Men kan de kruisweg bidden langs
de 14 kruiswegstaties. Een boekje

wordt aangereikt met teksten. Er
branden kaarsen, er is toepasselijke
muziek.

19.30 uur: Herdenking van Christus’
lijden en kruisdood.
Viering met Herenkoor.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.

N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

15 april: Paaszaterdag

19.00 uur: Paaswake.
Feestelijke Paaswakeviering.
Alles wordt nieuw! Er is vuur, licht,
wijwater, doopwater, de Paaskaars.
Hernieuwing van ons geloof.
Viering met Middenkoor.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
N.B. Let u op de aanvangstijd!

16 april: Eerste Paasdag

10.30 uur: Feestelijke Paas-
Eucharistieviering met Gemengd
koor.
Gezongen wordt de Missa Brevis van
Mozart.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na de viering: Halleluja van Händel.

N.B. Na afloop van de Paaswake en

van de viering op Paaszondag is er een
deurcollecte voor de Vastenactie 2017,
voor een project in El Salvador. Van
harte aanbevolen. Heel veel dank.

17 april: Tweede Paasdag

10.30 uur: Paas-Eucharistieviering
met Paasliederen,
met AOW-Jongerenkoor.
Ook in deze viering mag het licht van
Pasen volop schijnen.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.



22/23 april:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof.

29/30 april:
vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met Heren
v/h koor. Groep Wervershoof.

6/7 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:Deze viering vervalt.
zondag 11.00 uur:
Feestelijke Eucharistieviering
b.g.v. 200 jaar Gemeente Wervershoof.
Voorgangers: de pastores Sj. de Boer,
A. Dekker, J. Suidgeest.
Zangkoren: Kinder/Jeugdkoor,
AOW-Jongerenkoor, Gemengd koor.
Thema: Geen heden, Zonder verleden,
Op weg naar….
In dit Paasnummer kunt u verder
nieuws over dit jubileum vinden, ter
informatie.

13/14 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis met
koor ‘Vriendenkring’ uit Andijk.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
AOW-Jongerenkoor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met Heren
v/h koor. Groep Wervershoof.

20/21 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Eerste Communievieringmet
Kinder/Jeugdkoor. Pastor J. Suidgeest.
Thema: ‘Jij bent bijzonder’.

25 mei: Hemelvaartsdag
woensdag 19.00 uur:
de viering in ‘de Inzet’ vervalt.
donderdag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

27/28 mei:
vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Middenkoor. Groep Onderdijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.
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Vieringen in
Huize St. Jozef
Vrijdag 7 april ’s avonds om
18.30 uur:
Palmzondagviering met
Herenkoor. Begin van de
Goede Week. Zegening en
uitdelen van palmtakjes.
Voorganger:
Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 14 april ’s middags
om 15.00 uur:
Goede Vrijdag-viering.
Herdenking van Christus’
lijden en kruisdood.
Lijdensverhaal volgens de
evangelist Marcus, afgewisseld
met liederen. Ondersteuning
door dames van het
Dameskoor.
Voorganger:
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 16 april ’s morgens
om 9.15 uur: Eerste Paasdag.
Paas-Eucharistieviering met
Paasliederen. De nieuwe
Paaskaars wordt aangestoken,
het Paasevangelie wordt
gelezen. Feest van Jezus’
verrijzenis. Getuigenis van ons
Paasgeloof.
Voorganger:
Pastor J. Suidgeest.

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

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

LAAT ‘T WETEN!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

De tijd na Pasen,
op weg naar Pinksteren



Wie met kinderen over Pasen praat, die
zal zeker iets horen over paaseieren. Voor
kinderen zijn paaseieren zichtbaarder en
dichterbij dan het verhaal van Jezus die
uit de dood is opgestaan.
In een klassengesprek kwam als antwoord
naar voren dat de eieren bij Pasen horen
vanwege de lente. Anderen zochten het in
de gezelligheid. Een meisje zei: bij een ei is
er eerst niets, dan opeens is er een levend
kuikentje. Dat was ook zo met Jezus. Hij
lag eerst in het graf, dan is Hij weer
levend. Met verwondering riep weer een
ander uit: maar dan is God eigenlijk een
grote broedende kip!

We vieren niet voor niets Pasen in het
voorjaar. De Paasboodschap sluit aan bij
het blije gevoel om de lente, om het
nieuwe leven dat na de koude en donkere
wintertijd in deze tijd van het jaar gaat
ontluiken. Maar de boodschap van Pasen
gaat wel verder dan de vreugde om de
natuur die zich van de winter herstelt.

Pasen vertelt ook over slaven die uit het
doodshuis van Egypte worden bevrijd.
Pasen vertelt van de Nieuwe Mens die
tegen alles in onstuitbaar, onuitroeibaar
tot leven is gekomen.
Veel meer dan de vraag: hoe is dit alle-
maal precies in zijn werk gegaan, is hier
de vraag: hoe kan die boodschap van
leven ons nú bereiken? Hoe kan die door-
braak uit dood en duisternis ook óns
gebeuren?

In het allereerste begin van de Schrift
vraagt God aan de mens al: Adam, waar
ben je? En ergens klinkt het antwoord: ik
heb me verborgen. Het is een oeroud ver-
haal, maar tot de dag van vandaag zeggen
we het de oude mens na: ik houd me
verborgen, ik laat me niet zien.

Als bloemen die vrezen niet mooi genoeg
te zijn, zo blijven mensen gevangen in de
knop, in een half leven. Vaak is die angst
gevoed vanuit de voorstelling van een
onderdrukkende en strenge God, alsof
deze God wilde verhinderen dat tot bloei
komt, wat er in mensen leeft aan
verlangen.

Van Jezus weten we dat God heel anders

is. Als we kijken hoe Hij in zijn leven met
mensen is omgegaan, dan zien we dat Hij
er steeds op uit is om te ontsluiten wat er
diep in mensen aan leven verborgen is.
Mensen helpen is erop gericht om aan
hen veel ruimte te geven. In het evangelie
zijn er veel voorbeelden te vinden: kom
maar..., volg Mij…, sta op…, loop…, laat
je zien. Het zijn allemaal uitnodigingen
van Jezus om niet bang te zijn en je niet
langer schuil te houden.
Jezus toont ons God als degene, die niets
liever ziet dan dat onze mogelijkheden
vrij komen en wel als een warme liefde,
die ons uitbroedt tot zijn mensen.
Hoe onverwoestbaar dat verlangen van
God is, dat horen we met Pasen. Zelfs
voor de dood houdt Hij geen halt. Zelfs
uit het graf broedt Hij nieuw leven uit.

Het Boek van de Handelingen laat zien,
dat dit Paasbericht, deze boodschap van
leven, de mensen werkelijk kan veran-
deren. Bij Jezus’ gevangenname zijn de
apostelen allemaal gevlucht. Dan komt er
een moment, dat de angst van hen afvalt.
Zij houden zich niet langer verborgen, in-
tegendeel, zij laten horen en zien wat ze in
Jezus aan leven hebben gevonden en heb-
ben ervaren. Het zijn ándere mensen die
we na Pasen tegenkomen: vrije mensen
die tot nieuw leven zijn gewekt en nieuw
leven doorgeven,… van Pasen naar
Pinksteren!

U allen van harte toegewenst een Zalig
Pasen, mooie Paasdagen, lente, licht…,
met wat we zelf kunnen ‘uitbroeden’ aan
nieuw leven, een nieuw begin… vanuit
Paasgeloof.

Pastor J. Suidgeest

7 april 2017 | Nu en Straks | 5

Weder-
opstanding
Gemis en leegte
kan blijven bestaan,
ook als men stoer
verder weet te gaan
met het leven
zoals het komt.
Al zijn er momenten
dat alles verstomd.

De stilte brengt ons
tot het besef;
hoe moet ik verder,
God geef me lef.

In de donkerste dagen
van het bestaan,
ben je met veel vragen
toch doorgegaan.

Een Goddelijk vonkje
groeide uit tot een vlam,
waardoor je telkens
een stukje verder kwam.

De paaskaars staat symbool;
zorgt dat na leed en verdriet,
men de wederopstanding
vroeg of laat toch weer ziet.

Arda

Pasen



Uit de vergadering van februari 2017

Jaarplanning

Voorafgaand aan de vergadering van
februari hielden we half januari een
vergadering, te omschrijven als een
denkavond. Het enige agendapunt was
de opzet en (voorlopige) invulling van
een jaarplanning. Het ging/het gaat
om een overzicht van activiteiten, ook
nieuwe activiteiten, bijzondere dagen,
liturgische feestdagen en gedenkda-
gen, vormingsavonden, invulling
Veertigdagentijd, gewone dagen, enz.
Laten we blij zijn met de kerk als ont-
moetingsplaats. Laten we blij zijn met
‘De Inzet’ als ontmoetingspunt. Laten
we aandacht en interesse hebben voor
de invulling van de taakvelden die een
goede balans, een goed evenwicht aan
ons (gelovig) leven geven. Laten we
blij zijn met de vrijwilligers, mede-
werkenden die hun inzet en beste
krachten geven. Altijd zijn nieuwe
mensen weer welkom. Zo waren we
aan het nadenken…

Financiën en
Onderhoud

Er is een stroomstoring in de kerk
geweest. Er is contact opgenomen met
Fa. Beerepoot en met Liander. Het
gaat om vervanging van een belangrijk
onderdeel in de schakelkast (sacristie),
van oud naar nieuw, ook vernieuwing
van de oude aanvoerlijnen (stroom).
Er worden nieuwe rookmelders
geplaats op de koorzolder en in de
koortrap. De noodverlichting is ge-

controleerd en hersteld (was buiten
werking). De jaarlijkse controle is ge-
weest van bliksembeveiliging, accoord
bevonden. De buitenverlichting van
de kerk (westkant) is verouderd, geeft
meerdere keren sluiting, is vervangen
door nieuwe verlichting, verdeeld over
drie plaatsen, voldoende licht, een kort
moment, sensormelding. De Verzeke-
ringspremie van Donatus is flink
gedaald, blijkbaar vanwege gunstig
verzekeringsjaar. Het heeft ook te
maken met hoger eigen risico. Met
dank is teruggekeken naar Actie Kerk-
balans 2017, naar de opbrengst, naar
de voorbereiding, de hele verzorging
en verdere afwerking. We zijn dank-
baar voor het mooie resultaat: rond
55.000 euro! Daar kunnen we mee
verder, dank!

Catechese en
Liturgie

De vorige keer is al gememoreerd dat
aan het begin van het nieuwe jaar de
verschillende koren hun jaarvergade-
ring houden, in volgorde: Dameskoor,
AOW-Jongerenkoor en Herenkoor. Er
is altijd wel iets bijzonders te vermel-
den en met elkaar te bespreken, in
terugblik en vooruitzien, planning,
enz. Met dank voor alle inzet.
Er is aanbod voor een zangbeurt door
twee koren van buiten, eventueel te
plannen op twee datums in het vol-
gende rooster, vanaf Pinksteren. Er is
notitie van gemaakt. In de week na
Kerstmis zal het beroemde Neva En-
semble (St.Petersburg) een kerstpro-
gramma verzorgen.
Vanaf begin maart zal niet ná maar
tijdens de Avondwake voortaan gecol-
lecteerd worden, denkend aan onder-
houd, aan voortgang van dergelijke
vieringen en pastoraat. Het zal zo wei-
nig mogelijk tijd kosten (mandjes
doorgeven) en niet storend zijn. De
deurcollecte na afloop (in offerblok-
ken) zal dan komen te vervallen.
De Voorstellingsdienst voor de Eerste
Communicanten is op zaterdag 11
maart. Het is de start van de eigenlijke
voorbereiding voor kinderen in groep
4, met overhandiging van de mooie
werkmap. De Vormselviering voor de

Vormelingen is op zaterdag 1 april.
Voor hen is het de afsluiting van hun
mooie tijd van voorbereiding. Het
speelt zich af in deze tijd van het jaar,
invulling van mooie activiteiten voor
resp. groep 4 en groep 8. Dank aan de
beide werkgroepen en aan de ouders
voor begeleiding, denkend ook aan
hulp vanuit school.
Zondag 19 maart komt het Jambo-
koor naar onze parochie, feestelijke
viering met Afrikaanse liederen en
vormgeving, kleurrijke kleding, goed
te verbinden met aanwezige Wereld-
winkel en de keuze van het Vasten-
actie-project voor El Salvador. Zondag
23 april in de middag: Gevarieerd con-
cert in onze kerk door ons Gemengd
koor, aangevuld met koor uit Hoog-
karspel, een mooi vooruitzicht.

Kerk en Samenleving

De Vastenactie is dit jaar gericht naar
een land in Midden-Amerika, El Sal-
vador.
Op verschillende plaatsen hebben de
bewoners veel last van criminele ben-
des. Zij zijn in het hart van de samen-
leving binnengekomen en aanwezig
met afbraak, terreur en vernietiging.
Het Vastenactieproject spreekt van het
oprichten van ‘eilanden van hoop’ als
een tegenhanger tegen al deze nega-
tieve krachten. Nederland is een klein
land en doet relatief veel met een aan-
bod van hulp, op weg naar verbete-
ring.
Op Palmzondag zal weer een Palm-
zondagbrunch worden gehouden,
wordt nog voorbereid.
Na afloop van de Voorstellingsdienst
van de Eerste Communicanten (11
maart) worden zelfgebakken cupcakes
verkocht. De opbrengst is voor de Vas-
tenactie, dank daarvoor.
De Wereldwinkel is in de kerk aanwe-
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Nieuws van de parochieraad



zig in de viering waarin het Jambo-
koor zingt.

Gemeenschapsopbouw
Wervershoof viert dit jaar 2017 als
gemeente het 200 jarig bestaan.
In de komende tijd zal een drietal
evenementen gevierd worden en alle
aandacht krijgen, verdeeld over een
drietal maanden: In de maand mei, de
kerk. In de maand juni, onderwijs. In
de maand juli, sport. In de laatste week

van september: enkele dagen een fees-
telijke afsluiting. Op zondag 7 mei:
feestelijke viering in de kerk, met onze
blik naar het verleden, onze kijk op het
heden, ons uitzien naar de toekomst…
Aparte themaviering, kleurrijke aan-
kleding en invulling. Gaandeweg komt
er meer informatie, zoals verderop in
deze uitgave van ‘Nu en Straks’, van
harte aanbevolen.
In ‘Nu en Straks’, in het nummer van
de Veertigdagentijd, zal Pastor J. Suid-

geest een verhaal schrijven over zijn
vertrek uit actief pastoraat in parochie
en regio! In voorafgaande tijd (in het
jaar 2016) is het een en ander op gang
gekomen. Vanaf begin van dit jaar
2017 kon het naar buiten komen, ook
voor de regio bestemd. Het is zoals het
verhaal eindigt: Een verandering is het
zeker. Er is nog heel wat te onder-
nemen, met goede wil op weg!

Dat was het voor deze keer.
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De Koren
Op zondag 23 april gaat het Dames-
en Herenkoor weer eens het concert-
podium op. Voor de derde maal in
de geschiedenis. In 2010 en 2013
waren de beide vorige optredens in de
Sint Werenfriduskerk. In 2010 een
programma met liederen uit het “alge-
mene” repertoire, in 2013 een Nieuw-
jaarsconcert met Kerstliederen in het
programma. Dit jaar een gecombi-
neerd optreden met de Vocale Kring
Drechterland uit Hoogkarspel. De in-
strumentale begeleiding zal weer wor-
den verzorgd door Pieter Rynja, orgel
en piano. De dirigent van beide koren
is Jan van der Leek. Sinds 2011 staat
hij ook voor het Hoogkarspelse koor.
Het repertoire van de Vocale Kring

Drechterland is heel breed en geva-
rieerd: in diverse talen en muzikale
stijlen en uit allerlei tijden. Zo staat er
een vrolijk stukje uit de opera “Die
Zauberflöte” van Mozart op het
programma, naast bijvoorbeeld een
Afrikaans Zululied, enkele Engelse
liefdesliederen uit de 16e eeuw en een
lied van de 20e eeuwse componist Carl
Orff, om maar enkele liederen te noe-
men. Voor het volledige programma:
kom naar het concert op 23 april,
aanvang 15.00 uur. Het Dames- en
Herenkoor noemt zich voor de gele-
genheid “Gemengd koor Werenfridus
Wervershoof ”. Een greep uit het pro-
gramma: Panis Angelicus, Ave Maria,
Kyrie en Gloria uit de Orgelsolomesse
van Mozart. Het eerste deel van het
programma bestaat uit een afwisse-
lend optreden door beide koren, het

tweede deel bestaat uit een achttal
koorwerken door de beide koren ge-
zamenlijk uit te voeren. Daarvoor voe-
gen de koren zich tot één groot geheel,
één groot gemengd koor. Dit achttal
bestaat uit werken die de beide koren
nieuw hebben ingestudeerd, maar ook
uit werken uit ieders repertoire.
Kortom: ook dit deel van het pro-
gramma kent de nodige variatie: van
het Ave Verum van Mozart t/m enkele
Russische liederen, waaronder het be-
roemde Bogoroditse Devo uit de Ves-
pers van Rachmaninov. Verder nog
enkele werken van Mendelssohn,
Schubert, Haydn en het bekende Ave
Maria van Caccini.
Zondag 23 april, 15.00 uur, toegang
gratis, collecte aan de uitgang.

Jan van der Leek



Dit jaar hebben De Schelp en de Werenfridusschool, in
samenwerking met de kerk, meegedaan met de Vastenactie.
De scholen hebben gekozen voor een plaatselijk doel; father
Bayo uit Tanzania.
Op dinsdag 7 maart hebben Jan en Coby Gorter op de beide
scholen verteld over het werk van father Bayo en over het
leven in Tanzania. Zo is father Bayo ooit begonnen met het
opzetten van een EHBO-post, een kerk en een kleuter-
school. Later zijn hier andere scholen en een klein medisch
centrum bijgekomen. De bouw hiervan wordt gedaan door

slim en inventief gebruik te maken van materialen en het te
benutten als leerwerkplaats voor scholieren. Zo wordt met
weinig middelen veel bereikt. Jan en Coby ondersteunen
dit doel al 27 jaar en hebben meerdere keren een bezoek
gebracht aan Tanzania.
Alle kinderen hebben daarna geld ingezameld. Op maan-
dag 20 maart hebben de scholen het prachtige bedrag van
€ 1.489,42 aan Jan en Coby Gorter overhandigd!
Wij willen iedereen bedanken voor deze geweldige bijdrage
voor father Bayo!

Opbrengst cupcake-actie

Op zaterdag 11 maart j.l. was er na de voorstellingsdienst
van de communicanten een collecte voor de vastenactie.
De actie bestond uit het verkopen van cupcakes: een cup-
cake voor een euro of zes cupcakes voor vijf euro.
Karin, Joanna, Diana en Anja hebben heel wat cupcakes ge-
bakken.
In totaal hebben we € 225,— opgehaald met deze actie voor
de vastenactie, een mooi resultaat!
Iedereen weer bedankt voor de inzet en gulle gaven!

Na weken van voorbereiding zijn we
van start gegaan met de commu-
nicantjes. De kinderen hebben met
hun klas een speurtocht door de kerk
gevolgd, met uitleg van Pastor Suid-
geest over wat er daar allemaal te
zien is.

Woensdag 8 maart hebben we met de
communicantjes in de Inzet geknut-
seld. Het thema van de voorstellings-
dienst was dit jaar: Niemand is zoals
jij... En 18 enthousiaste communicant-
jes hebben zich tijdens de viering
voorgesteld aan alle mensen in de kerk

met hun zelfversierde Spiegel. De vro-
lijke viering werd opgeluisterd door de
kinderen van het kinderkoor ‘Weeren-
lied’.

Tijdens de Voorstellingsdienst kregen
de communicantjes hun projectmap
uitgereikt, daarin gaan we de komende
weken werken. In deze map staan al-
lerlei verhaaltjes, opdrachtjes en ge-
bedjes, waarmee de kinderen
voorbereid worden op hun eerste Hei-
lige Communie. Voor de ouders is het
belangrijk dat ze in de map, de brief
van het Gezamenlijk Gastouderproject
goed lezen en het projectoverzicht
goed in de gaten houden. Sommige
onderdelen doen de kinderen met hun
ouders thuis en sommige onderdelen
doen we samen in De Inzet.

Daarnaast gaan we ook nog allerlei
leuke en interessante activiteiten
samen doen.

De kinderen brengen een bezoek aan
de molen van Wervershoof en er
wordt verteld over de projecten in
Gambia van Stichting June. De kinde-
ren zullen ook met pastor Suidgeest
aan tafel gaan.

En wanneer we het hele project af heb-
ben is het tijd voor hun Eerste Heilige
Communie op zondagochtend 21 mei.
We hopen dat heel veel mensen
komen kijken en luisteren naar dit
feestelijke gebeuren.
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel ple-
zier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communieviering

Monique Bosman, Sylvia Bakker,
Moniek van Velzen, Janneke Neefjes en
Karin Kaagman

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Vastenactie
De Schelp en Werenfridussschool
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Met veel enthousiasme zijn we weer
begonnen met de voorbereidingen
van de 40MM.

Liefhebbers die een stevige tocht wil-
len wandelen en tegelijk geld kunnen
ophalen voor de projecten in de derde
wereld, staan zaterdag 27 mei aan de
start voor de 40MM. Het is voor de
44e keer dat deze speciale sponsorloop
wordt gehouden. De inschrijving voor
deelname start vanaf nu. Het doel is
om iedereen in beweging te krijgen
om zo een stap meer te doen voor an-
deren in de wereld die het wat minder
hebben. Een stapje meer hier, maakt
volgens de organisatie een grote stap

voorwaarts in minder ontwikkelde
landen mogelijk. Naast de kinderroute
van 4 km kunnen afstanden worden
gelopen van 9, 22 en 40 km. Bij iedere
stempelpost kan worden gestopt.
Tijdens de wandeltocht langst de
mooiste plekjes van de Drieban is er
onderweg voor de wandelaars koffie,
thee, fruit, pannenkoeken en op som-
mige plekken muziek
Met het beschikbare sponsorgeld van
vorig jaar hebben we vele kleine pro-
jecten in de ontwikkelingslanden kun-
nen steunen.

De reacties uit verre landen zijn altijd
zeer bemoedigend en de mensen daar
kunnen ontzettend veel doen met
onze bijdrage.
Wandel je graag en wil je ook eens
meelopen voor het goede doel, doe
dan ook mee! Het is echt leuk om eens
mee te doen en al doe je het niet voor
je zelf doe het dan voor je medemens.

SPONSORTOCHT
De 40MM (40.000 Meter Mars) wan-
deling voor ontwikkeling, is een spon-
sortocht. Het is de bedoeling dat u
voor uw tocht sponsors zoekt in uw
naaste omgeving; vader en moeder,
broers en zusjes, vrienden en beken-
den, buren en bedrijven.
Als zij u een bepaald bedrag toezeg-
gen, vermeldt u dat op het inschrijf- en
startformulier.

DOEL
De sponsorgelden zijn bestemd voor
mini-projecten van de werkers in mis-
sie, zending en ontwikkeling. In de
loop der jaren hebben we veel contac-
ten opgebouwd met eigenlandse men-
sen. De sponsorgelden komen, zonder
enige aftrek van kosten, bij mensen die
het echt nodig hebben!

Inschrijven kan via www.40mm.nl
Anneke Breg Talud 28 Wervershoof
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Zaterdag 27 mei 2017

Een bijzonder samenkomen, een bijzonder onderwerp
Uitnodiging:
Het betreft een bijeenkomst op dins-
dag 9 mei 2017, aanvang 20.00 uur.
Plaats:
Welkom in ‘De Inzet’ (pastorie) van/
naast de St.Werenfriduskerk te
Wervershoof, Dorpsstraat 71.
Onderwerp:
Een Franciscaans geluid over de
encycliek Laudato Si’.

Toelichting:
Op deze avond van dinsdag 9 mei
2017 vertelt Roland Putman, francis-
caan en pastor in Beverwijk, over zijn
ervaring met de encycliek Laudato Si’.
Een encycliek is een brief van de Paus
aan alle mensen van goede wil. Paus
Franciscus gaf deze brief de naam
Laudato Si’. Dat zijn de eerste woorden
van het Zonnelied van Franciscus en
het betekent: ‘Wees geprezen’.
De inleiding van de encycliek begint
als volgt:
‘Wees geprezen, mijn Heer’, zong de
heilige Franciscus van Assisi. In dit
mooie lied herinnerde hij ons eraan dat

ons gemeenschappelijk huis ook als het
ware een zuster is met wie wij het be-
staan delen, en als een mooie moeder
die ons in haar armen neemt: ‘U zij de
lof, mijn Heer, om onze zuster aarde,
die ons voedt en leidt en verscheidene
vruchten voortbrengt met kleurrijke
bloemen en gras’.
Deze encycliek van Paus Franciscus
over ecologie ofwel de leer over de re-
latie van ons mensen tot de natuur,
drukt de zorg uit voor het ‘gemeen-
schappelijke huis’ van mens en natuur
maar ook van alle mensen over de hele
wereld onderling. In die zin is het een
uitgesproken sociale encycliek. De
Paus spreekt daarom over een ‘inte-
grale ecologie’ en het bevorderen van
een ‘spiritualiteit van de ecologie’. Hij
dringt aan op een opvoeding in ‘het
verbond tussen de mensheid en het
milieu’. Heel de encycliek wil de lezer
tot een ‘ecologische bekering’ brengen:
een reactie die doet zeggen ‘zo kunnen
we niet verder, we moeten zorgzaam
zijn voor de natuur, de natuurlijke
bronnen en onze medemensen!’ Met-

een doet de Paus een oproep tot het
hart: het is een encycliek die uitge-
sproken persoonlijk is, getekend door
ervaringen en bezorgdheden waaraan
Paus Franciscus sinds het begin van
zijn pontificaat blijft herinneren. Deze
gedachten zijn ons toch uit het hart ge-
grepen.
De Franciscaanse Beweging Noord-
Holland Noord biedt deze avond aan
in de regio Wervershoof.

Jan Verbruggen



Als contactpersoon heb ik dit jaar
geprobeerd om via sociaal media de
Stille Omgang onder de aandacht te
brengen. In Nu & Straks en de Bin-
ding het persbericht geplaatst. Zo-
lang er mensen zijn die waarde
hechten aan dit meditatieve ritueel
zal er ook een Stille Omgang zijn.

Vanuit het winkelcentrum vertrokken
we om 20.00 uur met de bus uit Wer-
vershoof. Nadat alle vijfenveertig
mensen in de bus waren gestapt, wer-
den de mededelingen gedaan door
Margriet de Vries. Het pelgrimsgebed
en de intenties werden voorgelezen
door Desiré Kol. Met een volle bus en
gezellig pratende mensen reden we
naar Amsterdam.

Dit jaar stond de zuil, opgebouwd van
elementen uit de oude in 1908 helaas
afgebroken gotische ‘heilige Stede’,
weer op het Rokin. Vanwege de bouw
van de metro was die gedurende ver-
schillende jaren verwijderd geweest.

De Stille Omgang werd gehouden in
de nacht van zaterdag 18 op zondag
19 maart 2017.

Ongeveer vijfduizend mensen uit heel
Nederland liepen de eeuwenoude pro-
cessieroute door het centrum van
Amsterdam. De route die de pastoor
van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat
hij getuige was geweest van een

eucharistisch wonder dat aan een
zieke geschiedde: het Mirakel van Am-
sterdam. Dit jaar was West-Friesland
vertegenwoordigd met 130 pelgrims
in de Sint Nicolaaskerk. En de groep
van vijftig pelgrims, die lopend van
Nibbixwoud naar Amsterdam waren
gekomen, waren daar ook aanwezig.

De Heilige Mis begon om 21.30 uur.
Hoofdcelebrant was hulpbisschop
Mgr. Dr. J. Hendriks en met Pastor van
Dril gingen ze samen voor in de
viering.
De korenVoces Cyriaci en Schola Can-
torum uit Hoorn zongen de Gregori-
aanse gezangen onder leiding van
Mark Heerink. Er werd mooi en
zuiver gezongen, het was prachtig om
naar te luisteren.

Tijdens de preek sprak monseigneur
Hendriks:

Beste pelgrims van de Stille Omgang,
We hebben allemaal weleens met situ-
aties te maken die ons bezorgd en ang-
stig kunnen maken. Ineens kunnen we
iets krijgen en zolang we niet weten
wat het is en of het te verhelpen is,
maken we ons heel erg bezorgd, we
denken meteen aan het ergste. En we
hebben soms zorgen en angsten om
ouders, kinderen of kleinkinderen, om
onze baan, om een relatie en ga zo
maar door.
We zitten dan met vragen:
Hoe moet het verder?
Kom ik hier doorheen?
Wij stellen Jezus allerlei vragen over
ons leven.
Dat je ergens toch veilig bent,
dat we verlost en gered zijn uit de
greep van het kwaad en de dood,
dat er hoop is en bescherming,
dat God altijd bij ons is.

De Stille Omgang die we straks lopen
ter ere van de heilige Eucharistie, is
daarom heel mooi: buiten ons gaat het
leven gewoon door, er gebeurt van
alles om ons heen, wijzelf zijn in stilte,
met onze gedachten proberen we bij
Hem te zijn en te bedenken: Jezus is bij
mij, ik ben niet alleen op mijn weg

door het leven. Om daarmee te leven
ontvang ik de heilige communie, keer
op keer. Soms ben ik blij, soms is het
lastig, soms heb ik angst, maar Hij is
bij mij.

Of, om met het motto te zeggen van
deze Stille Omgang:
“Voor U in ootmoed”. Ootmoed is een
soort ontzag in eenvoud, in nederig-
heid, met U in geloof en in stilte. Ga
met God, maak het soms stil in je hart,
sta voor hem in geloof en in ootmoed
en vertrouw erop dat Hij met je mee-
gaat.
Het toepasselijke gedicht over de Stille
Omgang werd voorgelezen door Mar-
griet de Vries, waarop ze leuke reacties
mocht ontvangen. De mededelingen
werden gedaan door de heer Piet
Klaver.

Na de Mis verzamelden wij ons bij het
Victoriahotel. Daar had ik een ont-
moeting met een stel jonge mensen,
die een dagje Amsterdam hadden ge-
combineerd met gezellig naar de film
gaan en een hapje eten. Daarna naar
de kerk om zo de Stille Omgang te
lopen. Wat een goed idee!
Nadat iedereen uit Westfriesland aan-
wezig was liepen we gezamenlijk naar
het beginpunt.
Om 23.30 uur begonnen we aan de
Stille Omgang door een droog Am-
sterdam.

“In een lawaaierige stad boden we een
tegengeluid van stilte.”
Bij omstanders in het uitgaansgebied
riep dat vragen op. Soms met waarde-
ring en soms met agressie. Maar het
blijft een indrukwekkend gebeuren
om samen met elkaar in verbonden-
heid, de Stille Omgang te lopen.
Persoonlijk ervaart iedereen het ge-
voel anders, met eigen gedachten en
intenties daarbij.

Gebed voor onderweg:

God niets is heilig zonder U, buiten U
bestaan geen vaste waarden, maar al
wie op U hoopt, staat sterk en veilig.
Omring ons met de rijkdom van uw
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barmhartigheid, geef zin en richting
aan ons leven, dat wij al het goede
weten te gebruiken en ons hechten aan
wat blijft.

Na afloop stond in de Lutherse kerk
koffie/thee klaar en konden we even
napraten over hoe een ieder het erva-
ren had. Ik sprak een jongen uit

Arnhem die met de groep uit West-
friesland de Stille Omgang had
meegelopen. De Mis in de Sint Nico-
laaskerk had hij ook bijgewoond. Hij
vond het een bijzondere mooie erva-
ring en voelde zich wel thuis bij ons
Westfriezen. Hij was in Amsterdam
geboren.
We kregen een seintje voor vertrek en

stapten snel de bus in. We baden nog
een tientje van de rozenkrans voor een
veilige thuiskomst. Met een gevoel van
bezinning keerde iedereen weer huis-
waarts.

Tot volgend jaar.

Margriet de Vries

Taizé-viering

Extra Taizé-viering op Paaszaterdag 15 april in Hoorn.
Meditatieve afsluiting bezinningsestafette Koepelkerk

Taizé Westfriesland verzorgt op zaterdag 15 april een vie-
ring in het Stiltecentrum van de Koepelkerk in Hoorn. Aan-
vang 11:00 uur.
Deze viering is de afsluiting van de bezinningsestafette die
de Hoornse RK Parochie op Paaszaterdag houdt vanaf 7:00
uur ’s morgens.

In estafettevorm vinden bijeenkomsten plaats in het Stilte-
centrum. Elk met een eigen invulling. Verrassend en af-
wisselend, met verhalen, beelden, stilte en muziek. Na ieder
onderwerp is er gelegenheid om na te praten of stil te zijn
en daarna neemt de volgende het stokje over.

Taizé Westfriesland verzorgt een meditatieve viering met
veel zang, stilte en korte inspirerende teksten. Natuurlijk is
er ook live muzikale begeleiding.

Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa
50 minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en
veel zang. De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te
komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te danken voor wat
geschonken is, te bidden voor wat je wenst, je angsten van
je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar
zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond
zitten. Kussens zijn er, maar je kunt natuurlijk ook een
bidkrukje meenemen. Taizé is ook ontmoeten; generaties,

culturen, gelovigen van verschillende richtingen en niet-
gelovigen ontmoeten elkaar. We hopen met de vieringen
vooral ook jongeren aan te spreken.

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

Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek
uit Tèzé) waar de broedergemeenschap jaarlijks vele dui-
zenden mensen ontvangt. Het plaatsje is een wereld-
beroemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde,
vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een
honderdtal broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele
mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdie-
pen en te praten over maatschappelijke kwesties te praten.
In de loop der tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé
gekomen. Ze komen uit alle werelddelen, nemen deel aan
de vieringen en aan ontmoetingen. Taizé vierde in 2015
haar 75 jarig bestaan.

Volg ons op Facebook
https://www.facebook.com/taizewestfriesland/ of op
www.taizewestfriesland.weebly.com.

Email: taizewestfriesland@gmail



Ik heb altijd gedacht dat moederdag niet meer dan een
commercieel gebeuren was. Tot ik iemand tegenkwam die
me er op wees dat er meer achter zat. Toen ben ik gaan zoe-
ken en kwam tot het volgende. Moederdag is vanuit de VS
naar hier overgewaaid. In 1870 startte een rechter een cam-
pagne voor moederdag, een dag die in het teken moest
komen te staan van pacifisme en ontwapening door vrou-
wen. Het werd niet echt een succes.
Pas in 1907 werd de dag echt gepromoot als een dag van
waardering voor de moeder. Een jaar later hadden we de
eerste moederdag. Die dag was iets anders dan de moeder-
dag die wij nu kennen. Nu wordt er op school, en misschien
ook wel thuis, door de kinderen iets in elkaar geknutseld, er
komt een mooi gedichtje bij en natuurlijk het ontbijt op
bed, al of niet met broodkruimels en de hagelslag die na het
nuttigen in het bed achterblijven.
In 1914 besloot de toenmalige Amerikaanse president moe-
derdag als nationale feestdag te kenmerken. Moederdag
was geboren en verspreidde zich snel over de gehele aarde.
In ons land begon de traditie in 1925.
Moederdag wordt in veel West-Europese landen gevierd op
de tweede zondag in mei, behalve o.a. in Antwerpen. Voor
het eerst werd daar moederkesdag gevierd in 1913 en wel
op 15 augustus, Maria ten
Hemelopneming. In die
tijd van ingrijpende mo-
dernisering moest de waar-
digheid van de familie
weer worden hersteld. En
wie konden daar beter voor
zorgen dan de moederkes.
Meer dan genoeg redenen
om op moederdag de moe-
ders in het zonnetje te zet-
ten. U kunt daarbij alle
medewerking krijgen van
Auxilia-Brasili-ja.

Laat uw moederdagontbijt
GRATIS bezorgen door
Auxilia-Brasili-Ja!

Zonen, dochters en vaders opgelet! 14 mei is het weer
Moederdag.
Dan mag u weer vroeg uit bed om stiekem een ontbijt klaar
te maken. En hoewel moeder natuurlijk al lang al weet dat
u beneden de broodjes staat te verbranden, doet ze vast of
ze verrast is wanneer u haar het ontbijt serveert!

Maar het kan ook anders!!!
Besteed het maken van het ontbijt uit aan stichting Auxilia-
Brasili-Ja. Voor slechts 25 Euro maken we een uitgebreid
en luxe ontbijt, inclusief een roos, een bon voor de schoon-
heidsspecialist en dienblad. Het geheel natuurlijk schitte-
rend verpakt.
Bovendien bezorgen we het ontbijt (gegarandeerd voor
10.00 uur!) GEHEEL GRATIS op ieder gewenst adres
binnen Onderdijk, Zwaagdijk-oost, Andijk-west en
Wervershoof.

Wilt u één of meerdere ontbijtjes reserveren? Stuur ui-
terlijk 12 mei een e-mail naar:
evanvelzen7@hotmail.com
of bel naar 0228-582393 (Esther van Velzen).

Vermeld hierbij:
• Uw naam, adres, telefoonnummer en E-mail adres
• De naam en adres van moeder en eventueel een per-

soonlijke boodschap. Deze wordt vermeld op het kaartje
dat bij het ontbijt gegeven wordt.

Bij aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Er is maar een beperkt aantal ontbijtjes beschikbaar.
Reageer dus snel, want op=op!

Secr: Kees Ooijevaar
Raiffeisenlaan 81
1693 EP Wervershoof
Telefoon: 0228 582203
E-mail:
chooijevaar@quicknet.nl
www.auxilia-brasili-ja.nl

Auxilia-Brasili-ja
en Moederdag
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Ik ga al vijftien jaar mee als vrijwillig-
ster van Bisdom Haarlem-Amster-
dam. Ik noem het mijn warme deken.
Daar is warmte, samen geloven, samen
bidden, samen huilen maar zeker ook
samen lachen.
Een plek om te relativeren en weer op-
nieuw te beginnen, om bemoediging
te krijgen om weer verder te gaan. Om
kennissen of vrienden op te doen, ver-
halen uit te wisselen. Dit gevoel is niet
uit te leggen, is niet te beschrijven, dit
moet je meemaken.

Het triduüm duurt vijf dagen van vrij-
dag tot en met dinsdag. Wij halen u
met de bus op bij opstapplaatsen om
naar de eerste stop in Utrecht te gaan
en daar koffie of thee te drinken. Dit
is het verzamelpunt van alle bussen en
hier ontmoet u uw medegasten en alle
vrijwilligers van Bisdom Haarlem-
Amsterdam.
Daarna gaat de reis richting Soeren-
donk waar een broodmaaltijd wordt
aangeboden om dan voldaan naar
Banneux te vertrekken waar wij vijf
volledig verzorgde dagen voor u klaar
staan.

Priesters, verpleegkundigen, arts en
verzorgenden staan voor u klaar om u
(daar waar nodig) te begeleiden en u
vijf prachtige dagen te laten beleven en
weer een beetje rust te vinden in dit
hectische bestaan. Rolstoelen en rolla-
tors zijn aanwezig om een wandeling
of uitstapje mogelijk te maken. De reis
is ook geschikt voor mindervaliden en
zieken. Een rolstoelbus is aanwezig.

Op de terugweg stoppen wij wederom
in Soerendonk om daar een heerlijke
warme maaltijd te nuttigen. Dat is ook
de plaats waar wij afscheid van elkaar
nemen en de reis naar huis verder gaat

om u veilig en wel weer bij de opstap-
plaats te brengen.
De kosten bedragen € 275,—.

Data 2017:
19 t/m 23 mei
25 t/m 29 augustus

Mijn collega-vrijwilligers en ik hopen
u te mogen verwelkomen.
Els Rong
Voor meer informatie en inschrijven
kunt u contact opnemen met
Eva Onderwater
tel. 0297-222208

Banneux
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Een prachtige naam voor een bijzon-
dere plek in de Belgische Ardennen.
In 1933 isMaria daar verschenen aan
de kleine Mariëtte Beco met de op-
dracht om bij de ontstane bron een
kapel te laten bouwen. Dat was het
begin van een bijzonder bedevaart-
oord.



In 2016 heeft Adventsactie 5 projecten ondersteund.
Dankzij deze steun hebben zij mooie resultaten geboekt.
In deze nieuwsbrief geven we u een update.

Opbrengst actie 2016
We zien dat Adventsactie blijft groeien en jaarlijks meer be-
kendheid krijgt. De opbrengst tot nu toe is 600.000 euro,
dat is opnieuw hoger dan het jaar ervoor. Daar zijn we heel
blij mee, het betekent dat we onze projecten kunnen blijven
steunen. Fantastisch nieuws voor de projecthouders en
voor al die meisjes, vrouwen en kinderen die kunnen
blijven bouwen aan een betere toekomst.

Straatkinderen in Rwanda
In 2016 hebben maatschappelijk werkers contact gelegd
met 160 straatkinderen in Kigali; 110 van hen zijn opgeno-
men in het opvangcentrum van CECYDAR, 46 kinderen
vonden een plek in een familie. CEYDAR probeert zoveel
mogelijk kinderen terug te plaatsen in hun gezin. Om re-in-
tegratie te stimuleren krijgen ouders informatie over het
verwerven van inkomsten met micro-projecten. Op ver-
zoek van de Rwandese overheid neemt het centrum in 2017
meer kinderen op. Gemiddeld verblijven er dan 70 kinde-
ren in het centrum in plaats van 40. Het landbouwproject
in het centrum van de stad draait steeds beter - het levert
groenten, eieren en melk voor de kinderen. Hiermee wor-
den veel kosten bespaard. In de komende jaren ligt de
nadruk op het verbeteren van de positie van de families,
zodat de verleiding van de straat afneemt en kinderen veilig
kunnen opgroeien.

Aanpak hiv bij kinderen in Malawi
Sant’Egidio, een christelijke lekengemeenschap die zich
wereldwijd inzet voor de allerarmsten, geeft in Malawi
technische assistentie aan 12 gezondheidscentra en 23 zorg-
centra voor hiv-positieve moeders en hun kinderen. Het
project wil deze centra beter toegankelijk maken en pre-
ventie en behandeling van hiv verbeteren. Buiten de centra
biedt Sant’Egidio thuiszorg en psychosociale begeleiding.
Ook hebben ze 150 mensen betrokken bij bewustwording-
en testcampagnes om de preventie van hiv te bevorderen.

Opleiding voor kindmoeders in Congo
In de parochies Mbanza Ngungu, Miyamba en Luozi zijn
belangrijke stappen gezet om jonge alleenstaande moeders

(13-23 jaar) een degelijke basisopleiding te geven. Gemo-
tiveerde leerkrachten zijn aangenomen om les te geven in
‘snit en naad’, alfabetisering en landbouwtechnieken.
Binnenkort worden 40 naaimachines en zes andere hand-
werk machines geleverd. Ook worden mooie stoffen en
andere benodigdheden ingekocht. Veel jonge moeders
grijpen de kans aan om in het leertraject te stappen en zo
aan de structurele armoede te ontsnappen. De lessen in
Mbanza Ngungu en Miyamba zijn al gestart. In Luozi is
men alvast begonnen om een klaslokaal, atelier en winkel in
te richten.

Veilig huis in Palestina
Om te beginnen met het opknappen van de huisjes van
45 zeer arme (eenouder)gezinnen in Bethlehem en Oost-
Jeruzalem is 75.000 euro nodig. Adventsactie draagt hier-
aan 70.000 euro bij. Ook de Ridderorde van het Heilig Graf
van Jeruzalem steunt het project. De parochiepriester is
inmiddels begonnen om samen met sociaal werkers en de
projectorganisatie de gezinnen te selecteren waar de nood
het hoogst is. In het voorjaar gaan de eerste werkzaam-
heden van start, na de zomer moet de renovatie zijn afge-
rond.

Kwetsbare vrouwen in Burkina Faso
In 2016 hebben de Zusters van de Goede Herder 17 meis-
jes en jonge vrouwen (waarvan 5 met kinderen) opgevan-
gen die slachtoffer waren van een vorm van geweld,
gedwongen uithuwelijking of ongewenste zwangerschap.
Zeven meisjes zijn inmiddels teruggekeerd naar hun fami-
lie of verblijven in een veilige omgeving. Vijf van hen gaven
aan dat hun gevoel van eigenwaarde was gegroeid tijdens
de opvang. Tien meisjes woonden eind 2016 in het op-
vanghuis - zij volgen basis- of voortgezet onderwijs of een
beroepsgerichte training op gebied van: catering, de Franse
taal (grammatica en communicatie), computergebruik en
IT-sector. Van de 45 meisjes en vrouwen die in 2016 deel-
namen aan de beroepsgerichte trainingen hebben inmid-
dels 20 een baan gevonden. Zij kunnen zichzelf
onderhouden. Eind 2016 gingen 14 kinderen (3 maanden -
2 jaar) naar de kinderopvang en bezochten 37 kinderen
(2 - 5 jaar) de kleuterschool.

Lesmateriaal Adventsperiode
Dit jaar hebben we voor het eerst lesmateriaal aangeboden
aan basisscholen. De reacties waren heel positief en veel
meer scholen dan verwacht hebben gebruik gemaakt van
het aangeboden materiaal. Wat ons betreft voor herhaling
vatbaar dus!

Meer informatie: http://www.adventsactie.nl/projecten/

Adventsactie nieuwsbrief
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Nieuws van de werkgroep Vormen
Op weg naar … was het thema afge-
lopen zaterdag van de vormselvie-
ring. 25 Kinderen hebben hun
sacrament van het vormsel mogen
ontvangen van de heer Deken E.
Moltzer tijdens een hele mooie, bij-
zondere dienst.

Met heel veel plezier hebben wij als
vormselgroep hier aan meegewerkt.
Dank aan alle mensen die hun steentje
hebben bijgedragen aan het vormsel,
de kunstenaars, de gastouders, de vor-
melingen, pastor J. Suidgeest en uiter-
aard Deken E. Moltzer.
Zaterdag 17 juni a.s. mogen de vor-

melingen nog een bezoek brengen aan
de Bavokerk in Haarlem. Wij hopen
dat ze samen een hele mooie dag zul-
len beleven als afsluiting.
Op weg naar … het vormsel van 2018!

Met vriendelijke groet,
De Vormselgroep
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Stichting 200 jaar Wervershoof
Karin werd in januari benaderd door
Jos Botman en gevraagd om aan het
comité deel te nemen, samen met Jos
Botman (voorzitter), Karel Koper,
Sandra Botman, Ton Schouten, Frank
Bot, René Dol en Stefanie Kuin.
Tijdens een vergadering gaf Karin aan
dat ze de organisatie van de viering in
de kerk wel op zich wilde nemen. Ze
heeft daarbij heel veel steun gehad van
Diana Verdonschot, Irene Duijn en
Ben Droog, maar ook pastor Suid-
geest, die haar hebben bijgestaan in de
vergaderingen!
En last but not least haar moeder die
heel veel kadootjes heeft ingepakt en
klinkbulen gemaakt.

Monseigneur Grent
Tijdens het brainstormen kwam een
idee naar voren om terug te gaan in
het verleden, door op de dag van de
viering in processie van het oude ge-

meentehuis naar de kerk te lopen.
Karin vertelt dat de broer van haar
opa, monseigneur Grent (bisschop en
missionaris, naar hem is het Bisschop
Grentplantsoen vernoemd), in de
Werenfriduskerk is ingewijd. Dat ge-
beurde toen onder andere met een
processie door het dorp. Pastor Suid-
geest was direct enthousiast en gaf alle
medewerking. Karin vindt het gewel-
dig dat ze op deze manier nog met
pastor Suidgeest mag samenwerken,
vooral toen ze had vernomen dat hij
eind van het jaar zal stoppen met
werken.

De koren
De koren zijn benaderd, zij waren ook
gelijk enthousiast en, vertelt Karin,
dan krijg je gelijk medestanders: Het
dames- en herenkoor, het kinderkoor
en AOW-jongerenkoor.
Het Middenkoor heeft te kort tijd om
de mis van Vlam in te studeren (zij

repeteren eenmaal per maand), dus zij
zingen niet mee. Wel jammer maar
heel begrijpelijk.

Lectoren
Ook van het bestuur en lectoren krijgt
Karin alle medewerking om de viering
vorm te geven. Teksten en liederen
zijn uitgezocht, het boekje is gemaakt,
de viering wordt “aangekleed”, achter
de schermen is al heel veel gebeurd.
Mensen om haar heen geven veel
input.

Versiering
Daarna moest nagedacht worden over
hoe de kerk versierd/aangekleed kan
worden. Bij pastoor op zolder hangen
kazuifels en vaandels, deze zouden ge-
bruikt kunnen worden. Karin heeft
Wendy Sinnege gevraagd om mee te
brainstormen en dat is gelukt.
Deze week zal Karin nog met de
bloemschiksters om tafel gaan zitten
en doornemen welke bloemen en ver-
sieringen gebruikt kunnen worden,
Mariëlle Haakman zal haar daarbij
helpen.

Foto’s
Dankzij het boekje ‘100 jaar St, We-
renfriedkerk’, uit 1975, geschreven
door Mgr. P.M. Verhoofstad en Mgr.
J.Th.M. Kraakman is er veel informa-

In gesprek met....
Karin Gitzels-Grent
IJverige speurders in ons dorp hebben ontdekt dat Wervershoof dit jaar 200
jaar bestaat.
Dat moet natuurlijk gevierd worden. Er is daarvoor een stichting opgericht
en het bestuur heeft in grote lijnen een feestprogramma in elkaar gezet.
Uiteraard is de kerk een belangrijk onderdeel van de 200 jaar Wervershoof.
Daaromhebbenwe deze keer een interviewmet KarinGitzels-Grent, één van
de bestuursleden van de stichting. Karin heeft acht jaar in de parochieraad
gezeten, dus was zij de aangewezen persoon om de viering in de kerk te
organiseren.

Bisschop Grent ingehaald in de processie
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tie met foto’s verzameld en bewaard
gebleven over de St. Werenfriduskerk
van 1875 tot 1975.
Er is contact gezocht met de werk-
groep Oud Wervershoof. Annie Wis-
sink heeft ons geholpen om in kaart te
brengen welke en hoeveel pastores in
die 200 jaar in Wervershoof zijn
geweest met foto’s. De foto’s zijn uit-
vergroot, de techniek hiervoor is
tegenwoordig geweldig.
Om elke foto komt een mooie lijst en
daarbij een kazuifel of vaandel, totaal
elf stuks.
Deze worden in de kerk gezet in volg-
orde van het verleden naar het heden,
de mensen kunnen dus een route
lopen om ze te bezichtigen.
Bij het Mariabeeld komen foto’s op een
scherm van 200-jaar Wervershoof.

Het thema: Geen heden zonder
verleden, op weg naar…
de Toekomst
Karin vroeg aan pastor Suidgeest of hij
nog een idee had hoe de kerk in de
toekomst eruit gaat zien.
Hij kwam met het idee om een wens-
boom in de kerk te zetten met daar-
omheen een treintje die langs de vijf
parochies rijdt i.v.m. de samenwer-
king. De mensen kunnen dan een
“wens” in de boom ophangen hoe zij
de kerk in de toekomst zien.

Viering zondag 7 mei
De festiviteiten beginnen om 10.00
uur met een woordje door burgemees-
ter Streng bij het oude gemeentehuis.
De fanfare zal een aantal nummers
spelen. Dan is het de bedoeling om in
processie van het gemeentehuis naar
de kerk te lopen met de drie pastores,
Sjaak de Boer, André Dekker en Jan
Suidgeest.
Natuurlijk zijn er ook bruidjes, Jessica
Meester van de Werenfridusschool
heeft nog wel twaalf bruidjes-jurkjes,
die haar schoonmoeder Marry alle-
maal heeft gemaakt voor de kerst-
engeltjes in de levende kerststal. Deze
zullen door een aantal kinderen ge-
dragen worden.
Ook de misdienaars lopen mee in de
processie. Er zullen door mensen
vaandels worden gedragen en de
fanfare loopt voorop. Het wordt heel
bijzonder en zeker de moeite waard

om er bij te zijn.
Daarna met zijn allen naar de kerk
voor een ouderwetse dienst met ‘drie
heren’. Ook de koren zullen hun uiter-
ste best doen om er een geweldige
dienst van te maken.

Volkslied
Sjaak Steltenpool is gevraagd en heeft
de tekst van het Wervershover volks-
lied aangepast i.v.m. 200-jarig bestaan
van Wervershoof.
Het comité heeft een wedstrijd uitge-
schreven en gevraagd aan de bewoners
van Wervershoof om een logo te ont-
werpen voor het 200-jarig bestaan.
Floor van Paassen heeft dit gewonnen.
De viering van het 200-jarig bestaan
kost geld en van de gemeente Medem-
blik zullen ze een bijdrage ontvangen,
maar er wordt zeker nagedacht over
zuinig omgaan met de uitgaven.
Zo wordt één zeildoek gemaakt en
deze wordt naar elk evenement mee-
genomen.

De overige festiviteiten:
Zondag 11 juni staat in het teken van
200 jaar onderwijs. Dit wordt gehou-
den in de Werenfridusschool, waar het
onderwijs door de jaren heen zal wor-
den uitgebeeld. De bewoners kunnen

een puzzeltocht met opdrachten lopen
langs de scholen en langs de plaatsen
waar de scholen hebben gestaan. Tiny
Berkhout-Steltenpool heeft deze puz-
zeltocht gemaakt.
Zaterdag 1 juli en zondag 2 juli staan
in het teken van al onze sportvereni-
gingen. Deze twee dagen zullen wor-
den gehouden in de Dars en op de
Westrand. De verenigingen zijn uitge-
nodigd om mee te denken over hoe
deze twee dagen ingevuld kunnen
worden voor elke vereniging en voor
alle inwoners. We willen de mensen
kennis laten maken met de sporten die
worden beoefend in Wervershoof.
Donderdag 28 september is de eerste
avond van een driedaags evenement
dat gehouden zal worden in een grote
feesttent. Deze wordt geplaatst op het
dorpsplein in het centrum van ons
dorp. Deze donderdagavond staat in
het teken van 200 jaar ondernemer-
schap en is dan ook voor deze onder-
nemers en aanhang bestemd.
Vrijdag 29 september staat in het
teken van al onze verenigingen/stich-
tingen en inwoners van Wervershoof.
Dit wordt voor hen ook een feest-
avond.
Zaterdag 30 september, de slotdag,
beginnen we om 14.00 uur voor oud-

Een ouderwetse dienst met drie heren



Familieberichten

Op 3 februari 2017 is na een ernstige
ziekte op haar leeftijd van 73 jaar over-
leden Riet Koomen-Koopman. Er
kwam een definitieve stilte over haar
beminde leven. Het diepe verlangen
om te mogen blijven leven, de strijd
om te overleven kon ze uiteindelijk
niet winnen, met voor ogen de een-
voudige, veelzeggende aanvangswoor-
den op de familiecirculaire: ‘Zij hield
van het leven, en wij hielden van haar’.
Als de spil, als het centrum van deze
woorden zal zij in herinnering blijven.
Riet hield van het leven, in brede zin
te verstaan. Zo deed zij dat met haar
ogen, met haar hart, met haar handen.
De tuin was haar lust en haar leven in
de wisseling van de seizoenen: bloe-
men, planten, vogels, vogeltjes voe-
ren… Ze was werkzaam in de tuin, of

vanuit de kamer naar buiten kijkend
ervan genietend. Ze hield van het
leven in brede zin: van haar gezin,
haar levensgezel Ben, de kinderen, de
kleinkinderen, familie, goede buren.
In de actieve schooljaren als juf hield
ze van de kinderen, haar klas. Ze kreeg
er veel voor terug. Ze had haar hob-
by’s, creatief in de weer: puzzelen,
cryptogrammen, tekenclub, aquarel-
len maken, kunstwerken uit klei, sur-
prises met Sinterklaas met rijm erbij,
knutselen, een spelletje doen. Heerlijk
in de keuken bezig, een ware gast-
vrouw voor haar gezin en voor visite.
Riet was oprecht geïnteresseerd in het
leven van anderen, bij lief en leed. Met
haar zelf ging het altijd goed, ondanks
inleveren aan kracht, met pijn en on-
gemak. Het laatste jaar was zwaar. Met
Ben als trouwe toeverlaat en hulp, met
haar gezin en anderen dichtbij, zocht
ze naar de kleine dingen in het leven,
die zo waardevol voor haar waren om
te koesteren en van te genieten. Als
echtpaar lief en leed delend, meer dan
50 jaar met elkaar, samen op weg naar
het einde, binnen haar gezin, een hele
opgave, je wilt elkaar niet verliezen. De
levenskracht was op, een stilte voor-

goed is er gekomen in de ochtend van
vrijdag 3 februari, rustig ingeslapen.
De crematie was op dinsdag 7 februari
in het Crematorium in Schagen, in de
sfeer die bij haar paste, met juist geko-
zen woorden en muziek als trooster-
varing op dat moment.

Op 11 februari 2017 is na een ernstige
ziekte, die haar in korte tijd is overko-
men, overleden Tonny van Galen-
Willems, op de leeftijd van 78 jaar. In
enkele weken tijd was er een trieste
verandering, het inleveren aan levens-
kracht, de verwerking van pijn, ver-
moeidheid en een grens steeds
dichterbij zien komen, niet af te weren
of te ontvluchten. In hechte verbon-
denheid samen als gezin, familie,
goede buren en goede vrienden zijn
het bijzondere dagen geworden van
liefde en zorg. Er kwam een stilte
voorgoed, daarin vele herinneringen
en verwerking. Een beminde levens-
weg kwam naar voren, op vele manie-
ren genoemd in de dagen thuis en in
de afscheidsvieringen in Avondwake

Wervershovers en ouderen, waar een
receptie voor wordt georganiseerd met
een koppie en een borrel.
Zaterdagavond wordt een geweldig
feest voor een ieder die wil komen, dus
voor jong en oud en zullen de festivi-
teiten omtrent het 200 jarige bestaan

worden afgesloten.

Karin vindt het best wel spannend wat
of ze kunnen verwachten en hoeveel
mensen erop af zullen komen, maar het
is ontzettend leuk om te doen.
Wij danken Karin voor dit interview en

wensen haar en het hele comité ‘200
jaar Wervershoof ’ heel veel succes met
de verder voorbereiding en uitvoering
van dit jubileum.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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en Uitvaartliturgie in de kerk. Het was
door de kinderen in persoonlijke
woorden, een dankbaar getuigenis, ge-
luksmomenten in herinnering aan
moeders levensweg. Het was met dank
en bewondering door de kleinkinde-
ren met het ontsteken van kaarsen
rond oma, het noemen van lichtpunt-
jes uit het leven van alledag, in ont-
moeting, samen zijn, op verjaardagen,
andere feestdagen. Zoveel moois te
vertellen, om dankbaar voor te zijn.
Haar stille luisteren op dat moment, zo
leek het, zo was het. De herinnering
zal blijvend gevuld zijn met bewonde-
ring en dankbaarheid, een geliefde
moeder en schoonmoeder in gedach-
ten, een blije, altijd aanwezige oma,
een gastvrij en gezellig familiemens,
geliefde buurvrouw in de eigen buurt.
Vele herinneringen gingen terug naar
moeders levenspartner Niek, heel ge-
lukkig met elkaar als echtpaar en ou-
derpaar, vele jaren samen. Juist in deze
dagen kwam vader/opa regelmatig in
beeld.
Het was een troost om met velen
samen te zijn in de beide afscheidsvie-
ringen, in zang en muziek, toepasse-
lijke woorden, bloemen en stille
momenten. De begrafenis was op vrij-
dag 17 februari in het familiegraf bij
haar man, met ook daar nog af-
scheidswoorden gezegd.

Op 14 maart 2017 is op haar leeftijd
van 89 jaar overleden Tiny Sijm-
Rood. Het was in Huize ‘Overvest’ in
Enkhuizen, waar zij de laatste zes
weken verbleef en een liefdevolle ver-
zorging heeft mogen ontvangen die ze
niet kon missen. Het gaf verwerking
op dat moment, met genoeg herinne-
ringen.
Als oudste van elf kinderen was haar
geboortedag 27 februari 1928, haar ge-
boorteplaats Bovenkarspel. Daar
groeide zij op. Haar bezige handen
vonden al gauw werk, thuis in het
gezin of bij anderen. Haar creativiteit
kwam goed van pas, ze was goed thuis
op de naaimachine, bezig voor wie ze
kon helpen. In de jonge jaren van haar
leven als verpleegster was de zorg voor
mensen in het St. Nicolaas Verpleeg-
huis in Lutjebroek haar toevertrouwd,

een rijke ervaring voor haar latere
leven. Haar huwelijk en levensweg met
Jaap Sijm was een verbintenis voor het
leven. Er kwam een gelukkig gezin, in
lief en leed een hechte verbondenheid
samen. Het 60 jarig huwelijksfeest
hebben zij met elkaar mogen vieren,
heel dankbaar om het mee te mogen
maken, met mooie herinneringen.
Verschillende vakantiereizen zijn daar
een voorbeeld van, in eigen land, bin-
nen Europa en zelfs verder de wereld
in. Tweemaal was er een reis naar het
Afrikaanse Malawi, op bezoek en van
harte ook werkzaam bij missionaris
Pater Jacob Sijm uit Onderdijk. Moe-
der Tiny, creatief in de weer op de
naaimachine voor de mensen daar…
Een prachtige herinnering aan een
mooie invulling van de dagen tussen
vriendelijke en dankbare mensen. Een
paar jaar geleden volgde er een ver-
huizing, een opname voor beiden in
Verzorgingshuis St. Jozef, het was een
goed besluit voor de verzorging die zij
samen niet konden missen. Precies
twee jaar geleden, in de maand maart

van het jaar 2015, is haar echtgenoot
Jaap overleden. Het kwam niet onver-
wacht. Na zoveel jaren samen een hele
verwerking. Met goede zorg omringd
door de kinderen, werd moeders le-
venskracht minder en minder, vooral
de laatste tijd. Er volgde een opname
in ‘Hoge Hop’ in Hoorn voor korte
tijd, gevolgd door een verhuizing, op-
name en verzorging in ‘Overvest’ in
Enkhuizen, met dank voor de goede
zorg ten einde toe. Haar levenseinde,
een stilte voorgoed is er gekomen.
Op zaterdag 18 maart hebben we in de
St.Werenfriduskerk afscheid genomen
in een passende viering, denkend aan
de mooie woorden op de circulaire, uit
moeders hart komend: ‘Tel je zegenin-
gen één voor één’. Zo mogen we het
doen, met dankbaarheid. De begrafe-
nis was in het familiegraf op het kerk-
hof bij haar beminde echtgenoot Jaap,
weer samen.
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Yinthe Jacoba Gerdina,
dochter van Stefan en
Ilona Verdonschot-Tensen
(de Gouw 69).

Met hartelijke gelukwensen
aan de ouders, gezondheid,
blije kinderjaren voor de dopeling,
heel veel goeds.

GEDOOPT: HUWELIJKSJUBILEUM

50 jaar
Lou en Annie Koomen-Kuin.

Maarten en Truus Boos-Mol.

Hartelijke gelukwensen,
een momentopname binnen gezin,
familie, goede vrienden.
Genoeg herinneringen,
met dankbaarheid.
Met vertrouwen op weg
naar de verdere jaren.



Voor de kinderen In de zevende hemel
“Zo,” zegt oma, “ik zal eens een kopje thee zetten.
Jij krijgt limonade, en dan ga je naar je bed.”
Oma loopt naar de keuken. Opeens hoort Sanne een
raar geluid. Het lijkt wel of oma valt. Sanne gaat gauw
kijken. Oma ligt in de gang.
“O, Sanne,” zegt ze, “ik ben uitgegleden.”
Oma probeert op te staan. Ze kreunt van de pijn.
Sanne probeert haar te helpen.
“O, au,” kreunt oma, “het gaat niet. Laat me maar even
liggen. Je bent een grote meid, als je even naar huis
belt.” Sanne staat te
trillen op haar benen.
Ze ziet spierwit.
“Ga nu maar,” zegt
oma. Sanne belt naar
huis.
“Oma is gevallen,” zegt
ze. “Ze kan niet
opstaan.” En dan begint
ze te huilen.
“Rustig maar,” zegt
haar moeder. “Ik zal de
dokter bellen en dan
kom ik gauw naar je toe.
Blijf maar dicht bij je
oma.”
De dokter komt.
Oma moet naar het
ziekenhuis. Het is niet
goed met oma. Ze heeft
haar heup gebroken. Ze
moet geopereerd
worden. Voor de
operatie wordt oma
goed onderzocht.
De dokter schrikt.
Het hart van oma is ook
niet goed. Bij haar hart
moet een apparaatje
gemaakt worden, om
haar hart beter te laten
kloppen. Sanne heeft
verdriet. Ze moet steeds
aan oma denken.
Zou oma doodgaan?
Nee, oma gaat gelukkig
niet dood. Oma komt
weer thuis. Ze heeft heel
lang in het ziekenhuis

gelegen. Daar heeft ze opnieuw leren lopen. Ze loopt
nu wel met een stok, maar ze ís er weer. Sanne heeft
geholpen de kamer te versieren. En moeder heeft een
taart gebakken. Vader heeft een dag vrij genomen om
oma te halen. Iedereen is gelukkig. Oma is het
stralende middelpunt. Ze zegt:
“ik ben toch zo blij, dat ik nu weer thuis ben. Ik voel me
in de zevende hemel.” Wanneer Martijn ’s middags uit
school ook bij oma komt, is hij in de zevende hemel
met de trui die oma gebreid heeft, toen ze ziek was.
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