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Van de redactie
Nieuw Seizoen 2017
De vakantie en kermis zijn achter de rug en de
scholen zijn begonnen, net als het nieuwe seizoen
van de Nu en Straks. Pastor Suidgeest is druk bezig
met zijn verhuizing en het afscheid nemen van ver-
schillende werkgroepen en mensen. Wat zal dat
straks vreemd zijn, maar zijn "pensioen" is hem van
harte gegund.
Arda heeft een mooi passend gedicht voor hem ge-
schreven. Met het afscheid volgt ook een hartelijk
welkom voor kapelaan Peter Piets uit Volendam.
Verder waren wij in gesprek met Cor en Roselijne
Verdonschot, in verband met het 50-jarig bestaan
van het AOW-jongerenkoor. Er is wel het een en
ander veranderd ten opzichte van tien jaar terug.
Aandacht is er ook voor de Vredesweek in de week
van 17 tot en met 24 september.
Veel leesplezier!
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BIJ DE VOORPLAAT

Van de keukentafel

Bij het afscheid van pastor
Suidgeest, het zal moeten
wennen voor ons en voor heel
veel mensen.
Pastor Suidgeest is een
mensenmens. Altijd een
luisterend oor voor een ieder
die dat nodig heeft, weet de
juiste woorden te vinden om
iemand te troosten of juist te
feliciteren.
Hij is zeer betrokken bij de
parochianen, heeft in zijn
“carrière” in Wervershoof heel
veel mensen bezocht en
ontmoet .
Wij, de leden
administratie/redactie
van Nu en Straks, zitten vaak
maandagochtend samen met
pastor Suidgeest en de
onmisbare Thea aan de
keukentafel om een ‘koppie’ te
doen.
Een zeer gezellige
onderbreking tijdens onze
werkzaamheden. Het wordt
daar vaak sterk verteld, vooral
als Pastor Suidgeest een mooi
verhaal of anekdote opdiept
over vroeger of wat hij in het
dagelijks leven zoal heeft
beleefd. We zullen er straks
met plezier aan terugdenken.
Wij wensen u toe vanaf deze
plaats: een mooie invulling van
uw vrije tijd in uw nieuwe
woning in Voorhout, maar
vooral ook gezondheid.

Rina, Anneke, Arda, Ton, Riet

RREEDDAACCTTIIEE
e-mail: parochieblad.nuenstraks
@gmail.com

Pastorie: 
Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268 
Pastor J. Suidgeest 

R. Kuin-Ooijevaar, 
S. Koopmanstr. 107 
Tel.: 582893 
A. Koomen-Kuip, 
Floralaan 27 
Tel.: 583579 
A. Neefjes-Kuip, 
Nieuwstraat 7 
Tel.: 583603 

www.wervershoof.rkregiowh.nl

Illustraties: P. Brandsen 
Drukwerk: F. Dudink 
Lay-out:  T. de Hoogt

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

2 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 15 september 2017

LLeett  OOPP!!!!!!

EExxttrraa  ppaaggiinnaa  aaaann  hheett  eeiinndd..



In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.00 uur. 
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.

In de week zijn de vieringen in ‘de Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur. 

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

Van harte welkom!

Liturgisch rooster
van 16 september tot en met 2 november 2017
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16 – 17 september:
VREDESZONDAG 

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

23 – 24 september:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor uit parochie
 Onderdijk.
zAtERdAG 15.00 UUR: 
Eucharistieviering met 
AOW-Jongerenkoor. 
Pastor J. Suidgeest.
Viering uit dankbaarheid b.g.v. het 
50 jarig bestaan van het Jongerenkoor!
Welkom!
zaterdag 19.00 uur: geen viering.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Herenkoor. Groep Wervershoof. 

30 sept. / 1 oktober:

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 gastkoor uit Wognum. 
Groep Wervershoof.

7 – 8 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met liederen. 
Pastor J. Suidgeest. 
zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Dameskoor.  
Groep Wervershoof. 
Viering uit dankbaarheid b.g.v. het 
70 jarig jubileum van het Dameskoor!
Welkom!

14 – 15 oktober: 

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
met Herenkoor.
zaterdag 19.00 uur: geen viering.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd
koor. 
Pastores J. Suidgeest en C. Koning,
aangevuld met enkele assistenten.
Beëindiging van pastoraat in
 parochie en regio.
Themaviering: ‘Verbondenheid,
 dankbaarheid, herinneringen’…
 Bijzonder samenzijn. 

21 – 22 oktober: 
WERELDMISSIEDAG

vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur: geen viering.
zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd
koor. 

Kapelaan P. Piets en assistenten: 
de pastores J. van Dril en A. Dekker.
Presentatieviering na benoeming voor
parochie en regio.

28 – 29 oktober: 
ALLERHEILIGEN

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

2 november:
ALLERZIELEN

donderdag 19.30 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets met assistentie van
leden van de Avondwakegroep. 
Allerzielenviering: gedachtenis van
onze dierbare overledenen.

LLeett  OOPP!!!!!!

EExxttrraa  ppaaggiinnaa  
aaaann  hheett  eeiinndd..



de plaatselijke Raad van Kerken
organiseert in de jaarlijkse Vredesweek
van  september een informatie- en
bezinningsavond op 
woensdag 20 september 2017.

Plaats van samenkomen is de dagkerk
in de r.k. parochiekerk op Andijk-
West, Bangert 6.

Het aanvangsuur is: 20.00 uur.
Als spreker is voor deze avond
uitgenodigd: dhr. Edwin Ruigrok,
verbonden met ‘Pax-voor-vrede’
(Nederland). 

ONDERWERP OP DEZE AVOND: 
DE ISLAM.

Het eerste gedeelte is algemene informa-
tie over de Islam, zoals:
Ontstaan van de Islam in de 7e eeuw na
Christus.
De Koran, heilig boek, Boodschap van
Allah aan Mohammed, profeet.
De Ramadan, rituele vastentijd voor de
Moslim.
Pelgrimstocht naar Mekka.
Landen in de wereld waar de Islam pro-
minent aanwezig is.
Twee stromingen: Sji’ieten en Soennieten.
enz.
Het tweede gedeelte van de avond is:
Islam en IS. 
Hoe kon de IS ontstaan?
Wat is de plaats van IS binnen de Islam:

afkeurend, tolerant, bestrijdend?
Waarom horen wij daar zo weinig over?
Wat wil IS bereiken, doel, missie?
Uit welke landen komt er steun voor de
IS?

Is een vredesbespreking met IS mogelijk?
Als de IS is ‘verslagen’,…hoe gaat de IS
dan toch door?
enz.
Na de pauze is er ruimte voor reacties,
vragen, enz. naar aanleiding van de inlei-
ding.
Ook voor eigen, nieuwe vragen of opmer-
kingen is er ruimte.

Met deze avond proberen we invulling te
geven aan de jaarlijkse Vredesweek, aan-
sluitend bij het landelijk thema van dit
jaar 2017: ‘De kracht van verbeelding’.
Van harte bent u welkom, graag tot ziens!

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

Vredesweek – september

GGAAAATT  UU  VVEERRHHUUIIZZEENN
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................................................................................................

LLAAAATT  ‘‘TT  WWEETTEENN!!
Bezorgadres: brievenbus pastorie.

Oktoberlof
In de oktobermaand is er op
zondagavond het oktoberlof.
Vanuit voorafgaande jaren ken-
nen we dit samenkomen in de
kerk. We bidden de tientjes van
de rozenkrans, afgewisseld met
gebedsintenties. Er is reden ge-
noeg om te bidden voor de
noden in de wereld en voor
eigen intenties. Er is koorzang
en samenzang. Het Mariabeeld
krijgt naast het altaar een eigen
plaats met versiering en kaar-
sen. Er is tijdens de viering Uit-
stelling van het Eucharistisch
Brood in de monstrans en op
het eind is er de zegen. De aan-
vangstijd is steeds zondagavond
om 19.00 uur. Van harte wel-
kom in de vooravond, een rust-
moment voor ons zelf, op weg
naar een nieuwe week. Rust en
bezinning in ons zelf als extra
kracht is altijd welkom. 

Afsluitende opmerkingen:

Mocht er in deze maand op
zondagavond een Avondwake
zijn, dan vervalt die avond het
Lof. In de vieringen van dat
weekend wordt dat meegedeeld.
Het zal een uitzondering zijn. 
Op zondag 15 oktober vervalt
’s avonds het Oktoberlof.
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PAX Vredesweek: 
16 t/m 24 september 2017

Thema 2017
Thema van de Vredesweek: 

de kracht van verbeelding

In een tijd van groeiende verdeeldheid,
doet vredesorganisatie PAX een beroep
op de kracht van de verbeelding. 

Conflicten tussen mensen spelen niet
 alleen ver weg, maar zijn dichtbij geko-
men. 
In ons eigen land versterken populistische
leiders en bewegingen de polarisatie tus-
sen ‘wij’ en ‘zij’. 
Er wordt veel geschreeuwd en weinig
 geluisterd. Veel mensen voelen zich hier
machteloos over en ervaren een gebrek
aan verbinding met mensen in hun eigen
buurt. Ook internationaal nemen span-
ningen en tegenstellingen toe. 
In oorlogsgebieden is veel verbeeldings-
kracht nodig om te blijven geloven in
vrede, in ons eigen land om elkaar te
 blijven vinden.



telijk welkom aan kapelaan
Peter Piets en aan de blijvende
pastores Jan van Dril en André
Dekker. Samen verder, hierbij
genoemd dat op zondag 22 ok-
tober om 10.00 uur in onze
kerk de presentatieviering zal
zijn van de nieuwe pastor, kape-
laan Peter Piets. Het is met as-
sistentie van de beide andere
pastores en enkele andere be-
trokkenen, een toepasselijke
themaviering. Samen verder,
daarbij zeker ook denkend aan
de verschillende werkgroepen,
vrijwilligers, medewerkenden,
betrokkenen en meelevende
parochianen. Denkend ook aan
de Parochieraden en het Regio-
bestuur als belangrijke overleg-
organen. 
In een volgende uitgave van ‘Nu
en Straks’ graag nog een ver-
volg, vanuit de ervaringen van
de komende dagen, ontmoeting
en vieringen, een dankbare
 terugblik….

Een hartelijke groet aan u allen,
Pastor Jan Suidgeest.

DICHTBIJ….

Voorbij de leeftijd van 70 gekomen vroe-
gen mensen wel eens: ‘En hoelang gaat u
nog door?’ Meestal gaf ik dan hetzelfde
antwoord in de trant van: 
‘Ik bekijk het per jaar. Je moet dat immers
tijdig aangeven, zowel voor jezelf als ook
voor hier, wat betreft opvolging’. En de
mensen snapten het, kennelijk tevreden
met het antwoord. 
Vorig jaar, in 2016, was er ook met regel-
maat wel deze vraag. Toen was het ant-
woord iets anders.
‘Een afsluiting of beëindiging, het komt
nu echt wel dichterbij, denk ik zomaar.’ Dit
had o.a. te maken met het verzoek vanuit
het bestuur om eens op papier te zetten,
wat ik aan werkzaamheden deed, altijd
nuttig bij een opvolging.
In het februari-nummer van ‘Nu en
Straks’, dit jaar 2017, heeft de aankondi-
ging gestaan van een naderend vertrek,
voorafgaand in kleine kring bekend en nu
openbaar, gericht naar de tweede helft van
dit jaar, half oktober. En ook deze keer een
tweedelig antwoord in de eerste maanden: 
‘U gaat vertrekken! Dat is nieuws!’ Ant-
woord: 
‘Het duurt nog wel een tijdje, hoor. Het is
pas in oktober!’ Zo klonk het in februari,
maart,… 
Het is nu september, het komt echt dich-
terbij! Concreet gezegd: het is naderend!
Af en toe een vreemde gedachte, dan weer
normaal. Af en toe een normaal gebeuren,
dan weer bijzonder, heel eigen. Op de
voortgaande werkzaamheden die gewoon
doorgaan, op invulling daarvan gericht,
dan weer af en toe bezig met andere werk-
zaamheden, want…..

VOORHOUT…

Halverwege het vorig jaar 2016 heb ik de
inschrijving gedaan voor een huurwoning
in een Woonservicecentrum in Voorhout.
Daarmee verbonden is er een aantrek -
kelijke dienstverlening. Er is een hoofdge-
bouw met voorzieningen om eventueel
aan deel te nemen: gemeenschappelijke
maaltijden, verzorging, activiteiten, kapel,
opvangkamers, enz.
Ruim een maand geleden kreeg ik beves-
tiging: de toezegging van een huurappar-

tement, een mooi geheel. Op dit moment
leeg, beschikbaar na kleine opknapbeurt.
In een park staan een groot aantal huisjes.
Bij elkaar wonen er ongeveer 150 mensen.
Onder hen ongeveer 25 oud-pastores
(emeriti). Een aantal van hen ken ik. Mijn
broer Jaap woont er al heel wat jaren, naar
het zin. Hij was voor mij in de afgelopen
tijd een goede spion, contactpersoon, met
raad en daad. Ik ben blij dat het zo alle-
maal gelopen is.
(Mijn adres heb ik gekregen, kan ik geven:
Rijnsburgerweg 4 – V500, 
2215 RA Voorhout)
(Telefoon nog niet bekend, nog niet aan-
gesloten)

SAMEN VERDER…

In de tweede helft van september en begin
oktober is er in de buurtparochies een af-
sluitende viering, samen met Pastor Kees
Koning die ook afscheid neemt. Ik stel me
voor: eenvoudig, hartelijk, na zoveel jaren.
In onze St. Werenfriduskerk en parochie
is de datum: zondag 15 oktober. (de dag
daarna 16 oktober: verjaardag, dan 79.
Dat gaf me en dat geeft me ook wel de
 gedachte en het gevoel: het is goed zo).
In deze tijd: werkzaamheden overdragen
met toelichting. Daarnaast de verhuizing
van eigen inventaris en de vraag: wat
wel/niet meenemen?? Het is wel van groot
huis (pastorie) naar kleine woning, nog
even puzzelen!
Er zijn zoveel invalshoeken om over te
schrijven, om te noemen, zeker ook waar
het gaat om de verdere tijd, samen verder!
Daarmee verbonden: veel goede wensen,
spirit, inzet wat betreft de voortgang van
pastoraat, liturgie, activiteiten, allerlei
 bezigheden, op weg naar de verdere jaren,
denkend aan de nieuwe pastor, een har  -

Gaan en komen *** oktober 2017 !!!
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In ons blad ‘Nu en Straks’ is ‘Nieuws
van de Parochieraad’ een vast onder-
deel. Daarmee willen we voldoen aan
een stuk informatie binnen onze ge-
meenschap. Binnen dit bestuur of deze
raad komen de grote lijnen van het pa-
rochieleven samen. Het gaat om de
verschillende pastorale taakvelden die
er zijn en om verschillende materiële
zaken zoals: onderhoud, financiën,
werk in en rond de kerk. In de vol-
gende uitgave van ‘Nu en Straks’
nemen we de draad weer op met een
kort verslag of de belangrijkste punten
uit de vergaderingen. 
Andere werkgroepen, besturen en me-
dewerkenden zijn er ook binnen onze
gemeenschap. Ook voor hen is er de
start van een nieuw seizoen. Ook zij
zijn er met informatie, met activiteiten,
enz. Dank is op zijn plaats voor alle
inzet, tijd en samenwerking. Deze ‘Nu
en Straks’ laat het een en ander al zien
als openingsnummer vanaf deze
maand september. 
In déze uitgave willen we toch nog
even terugblikken naar enkele bijzon-
derheden, op weg in de laatste maan-
den naar de afsluiting van het seizoen:

Het was op 7 mei jl. een bijzondere
viering in onze kerk, met processie
voorafgaand door de Dorpsstraat: ‘200
jaar Wervershoof’. Het was een prach-
tig geheel, met alom een dankbare her-
innering. In de navolgende maanden
was er alle aandacht en  belangstelling
rondom de thema’s  ‘Onderwijs’ en
‘Sport’. Eind september de afsluiting,
verdeeld over een paar dagen op het
plein vlak bij het voormalige Gemeen-
tehuis. Hulde en dank!
De Vastenactie, dit jaar voor El Salva-
dor in Midden Amerika, heeft opge-
bracht het fraaie bedrag van € 1785,–.

Als extra door de verkoop van cup-
cakes: nog € 210,– erbij. Dank.
Begin juli kwam vanuit het bisdom de
goede melding van een nieuwe pastor
(in opvolging van pastor J. Suidgeest).
Er volgde snel daarna een eerste ken-
nismaking met de pastores, met de
leden van het Regiobestuur en een
 afvaardiging van de Parochieraad
Wervershoof. Kort daarna een tweede
ontmoeting en overleg met de pasto-
res, met positieve instelling over en
weer. Naam: Kapelaan Peter Piets, op
dit moment werkzaam in parochie Vo-
lendam, leeftijd 49 jaar, komend uit
Oostzaan. In dit nummer van ‘Nu en
Straks’ een eerste bijdrage ter kennis-
making. Van ons uit: hartelijk welkom!
Pastor André Dekker heeft te zelfder
tijd een aanstelling gekregen voor
onze regio, van half naar hele tijd. In
september zal hij afscheid nemen van
de regio Wognum (halve tijd). De laat-
ste twee jaar is hij al werkzaam (halve
tijd) binnen onze regio. Ook voor hem
(nogmaals): van harte welkom. Zijn
aanstelling zal vooral gericht zijn naar
Andijk, Onderdijk en ook Zwaagdijk-
Oost (vertrek van pastor C. Koning)
binnen de regio.

Rooster van aftreden en aantreden
binnen onze Parochieraad:
In ons laatste samenkomen als Paro-
chieraad, afsluiting van het seizoen,
hebben we afscheid genomen van twee
leden (na 2x4=8 jaar): Diana Verdon-
schot-Kraakman, taakveld Liturgie en
Catechese. Joanna Neefjes-Fletcher,
taakveld Kerk en Samenleving. Het
was met veel dank voor hun inzet, vin-
dingrijk meedenken en praktisch uit-
voeren. Belangrijke taakvelden met de
nodige aandacht ervoor, ook met
 anderen, werkzaam op dit terrein. 
We mochten welkom heten: Gerda
van der Gracht-Rinkel, taakveld Kerk
en Samenleving. Rina Schouten-Jong,
taakveld Liturgie en Catechese. Kees
Botman, Kerkhofzaken en Tuin. Het
was met een welgemeend welkom en
met dank bij het overnemen van
 genoemde taken. En dat met alle ver-
trouwen. We zijn zo weer compleet
binnen de Parochieraad.

De geluidsinstallatie in de kerk gaf de
laatste tijd meer en meer storingen,
uitval, enz. Na zoveel jaar aan vervan-
ging toe, dat betekent de aanschaf van
een nieuwe installatie. Hier is werk van
gemaakt. Het is nog wennen, d.w.z. het
zoeken en vinden van de juiste stand
van de knoppen, hopelijk gauw goed.
Een bijdrage voor algehele onkosten
van de kerk aan het eind van een
Avondwake (via offerblok bij de uit-
gang) is omgezet in een collecte tijdens
de Avondwake. Met het doorgeven van
de mandjes is er minimale tijd mee ge-
moeid, niet storend. Dank.
De zijkant van het kerkhofpad (1e
kerkhof) heeft een flinke opknapbeurt
gehad. Veel wildgroei weggehaald,
boomstronken verwijderd.
In kerk en pastorie zijn de huidige
(verouderde) meterkasten vervangen
door nieuw, passend zoals de huidige
eisen zijn (Liander). Ook zijn er
nieuwe kabels ondergronds gelegd
vanaf de Dorpsstraat naar deze kasten
toe in kerk en pastorie…

Na deze terugblik naar enkele bijzon-
derheden in de afgelopen maanden
maken we via dit openingsnummer de
start van een nieuw seizoen. We
komen het allemaal tegen of we
maken het allemaal mee: 
Monumentendag op zaterdag 9 sep-
tember, 
de Westfriese Bedevaart naar Heiloo,
de Vredesweek en een bijzondere dag
erin (zie elders), 
50 jaar jubileum AOW-Jongerenkoor,
Sylvida-koor, 70 jaar Dameskoor, 
Afscheidsvieringen twee pastores: 
J. Suidgeest en C. Koning, 
Presentatieviering kapelaan P.  Piets,…
Dat was het voor deze keer.

Nieuws van de parochieraad
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Afscheid
pastor
Suidgeest
Pastor Suidgeest 
en Wervershoof
samen jaren één,
in parochie en geloof.

U kende de mensen
bij naam en het gezin,
wij leerden u kennen,
hard werkend met goede zin.

Vol belangstelling,
u stond altijd klaar,
bij ziek en zeer of feest
was pastor Suidgeest daar.

Voor al die jaren trouwe dienst
en enorme betrokkenheid,
willen wij u danken
tijdens dit afscheid.

Want u verlaat de kudde
er komt een nieuwe herder,
het is even wennen,
maar daarmee gaan we verder.

We zullen u zeker missen,
het was ook zo vertrouwd,
u heeft door de jaren
heel wat opgebouwd.

U gaat nu elders wonen,
het is een mooie plek.
Veel geluk en gezondheid,
op deze nieuwe stek.

Dat u nog heel veel jaren,
tussen groen en loof,
herinneringen mag bewaren,
aan ons mooie Wervershoof.

Arda

Missie van MIVA
MIVA gelooft in de kracht van het individu. Eén mens kan het verschil maken
in het leven van velen. 
MIVA ziet het als haar missie om lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Ame-
rika te steunen.

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen
Deze mensen durven het voortouw te nemen en zetten zich in voor kansarme
bevolkingsgroepen. 
Ze zijn actief op veel terreinen, zoals vrouwenrechten, gezondheidszorg,
 onderwijs, mensenrechten en rechten van kinderen. 
Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in zeer afgelegen gebieden die
 moeilijk bereikbaar zijn.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatie-
middelen. 
MIVA vergroot hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. 
Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is. Daar waar deze hulp  levens
kan redden.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor MIVA bedraagt € 220,–.
Iedereen weer bedankt voor de bijdrage!

Uitnodiging Uitnodiging Uitnodiging

AOW Jongerenkoor 
50 Jaar

Op zaterdag 23 september 2017 bestaat ons koor 
50 jaar!

Dit willen wij graag met jullie vieren. 
Wij beginnen deze feestelijke dag met een viering 

om 1155::0000  uuuurr in de kerk van Wervershoof. 
Wij willen u graag uitnodigingen om hierbij aanwe-

zig te zijn.

Na deze viering is er gelegenheid om ons, 
onder het genot van een kopje koffie en een borrel, 

te feliciteren in de Inzet.

Feestelijke groet, het AOW  jongerenkoor
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Beste mensen

Allereerst een korte terugblik.

Naast moederdag hebben we dit jaar ook aandacht besteed
aan vaderdag. Dit onder de naam: Bier en Ballen Bucket.
We hebben vijftien van deze Buckets weg mogen brengen.
Grandioos hoeveel sponsoren wij hiervoor hebben kunnen
vinden. Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar.

Ook hebben we dit jaar wederom meegefietst met de RABO
sponsor fietstocht. Naast een viertal leden van de groep
hebben wij een nog aantal mensen bereid gevonden om
mee te fietsen. Samen is er het mooie bedrag van € 250,–
bij elkaar getrapt.

“Het is waar dat het slechte en sensationele nieuws in de
media vaak de media beheerst, maar we moeten ons niet
gek laten maken. Er is ook nog zoveel goed nieuws dat in
stilte, elke dag, mensen een hart onder de riem steekt”.

Bovenstaande zin, ooit geschreven door pastor Sjaak de
Boer, spreekt mij erg aan en misschien dat die zin daarom
nog steeds in onze flyer staat. En als het aan mij ligt blijft dat
zo. “Goed nieuws, dat in stilte, elke dag, mensen een hart
onder de riem steekt”. Alleen kom ik dat nieuws zo weinig
tegen in de media. Het gaat zo vaak over “slecht” nieuws.
Negativiteit trekt blijkbaar veel meer de aandacht. Boven-
dien wordt het vaak behoorlijk uitvergroot en daardoor ver-
koopt het een stuk beter dan positiviteit. 

Voorbeeld: “Jongeman van 25 gaat voor een periode van
6 weken naar Nepal om daar, samen 
met andere jongeren, een school te realiseren”.
“Jongeman van 25 smokkelt vanuit Nederland
een kilo hard drugs naar Nepal”.

Ik weet bijna zeker dat, mochten beide zinnen als kop in de
krant staan, de eerste kop veel minder zal verkopen dan de
tweede. En waarom is dat dan zo? Is dat de aard van de
mens die zich meer te goed kan doen aan negatief nieuws?
Misschien omdat er dan minder gedacht wordt aan het
eigen leed?
“Goed nieuws, dat in stilte, elke dag, mensen een hart onder
de riem steekt”. Wat ben ik blij dat Auxilia-Brasili-ja zich, al
ruim 30 jaar, bezig houdt met “Goed Nieuws”. 

Met vriendelijke groet
Kees Ooijevaar

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

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

september 2017

Op 27 oktober (Oudorp) en 3 november (Hoorn) van dit
jaar organiseert de werkgroep Vrouw en Geloof weer
 impulsdagen. 

Het thema van deze dagen is: 

Wat bezielt ons?

Dat vragen we ons dagelijks af als we zien wat er in de
media allemaal aan narigheid voorbij komt. We denken dan
aan oorlogen, aanslagen, vluchtelingenkampen, hongers-
nood en dichter bij huis de problemen in de zorg en het
 onderwijs, de hoge werkloosheid onder ouderen. Het is om
moedeloos van te worden. Toch zien we ook genoeg voor-
beelden van hoe het anders kan: mensen die vluchtelingen
gaan helpen, dichtbij en verder weg. Om een bekend
 gezegde omgekeerd te gebruiken: bekend maakt bemind.
Als wij mensen persoonlijk leren kennen, kan dat ons weer
 inspireren of bezielen. Er zijn mensen die bewoners in zorg-
instellingen een waardig bestaan bieden. Je hebt de kleine
gebaren die in onze buurt elke dag gemaakt worden naar
hen die ziek, oud of eenzaam zijn.

Tijdens deze impulsdag willen wij ons ook afvragen wat ons
bezielt, maar vooral in positieve zin.
Aan de inspirerende hand van Maria Magdalena zullen we
gaan ontdekken wat dat voor ons betekent in ons dagelijks
leven.

Maria Magdalena was een van de eerste apostelen en ook de
eerste mens die Jezus na de opstanding zag. In de loop van
de geschiedenis is haar verhaal weggeschreven en haar
waarde als apostel van het eerste uur ontkend. Toch is zij
heel belangrijk geweest voor de jonge christenkerk.

In verschillende workshops gaan we nader op dit onder-
werp in en hopen we alle deelnemende vrouwen weer een
inspirerende dag te bieden met een mooie viering als
 afsluiting.

Aanmelden voor deze dagen kan voor 15 oktober 2017. 

Wilt u meer informatie mail dan naar: 

cwolde@ziggo.nl 

Vooraankondiging Impulsdag Vrouw en Geloof
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God was een makker 
na dood ouders

Naam: kapelaan Peter Cornelis Piets 
Leeftijd: 49 jaar (17-09-1967)
Geboorteplaats: Oostzaan 
Priester in Volendam sinds: 2012 

Op 12-jarige leeftijd was Peter Piets al wees en wordt hij
opgevoed door zijn oudere broers en zus. “Altijd heb ik gedacht: er

moet toch iets zijn om op terug te vallen?”, aldus Piets, die aanvankelijk
als milieu-ambtenaar in Amsterdam werkte. 

“Toen ik ervoor koos een priesteropleiding te gaan volgen, reageerde mijn
familie verwijtend. Hoe kon ik nu kiezen voor een God die dit ons aan had

gedaan? Ik heb dat altijd een vreemde benadering gevonden. God is niet
iemand die op een wolk zit en op een dag besluit om Petertje Piets te gaan
pesten. Ik had juist iets van: in tijden van pijn en verdriet heb ik een makker
nodig.” Hoewel Piets even verderop in Oost¬zaan opgroeide, kiest hij er
bewust voor om in Volendam te wonen. “Je bent het gezicht van de parochie.
Dan wil je nauw contact met de mensen en niet de klusjesman van buiten

zijn.”

welkom
pastor Peter Piets

PPeetteerr  PPiieettss  mmooeett  vvaann  bbiissddoomm  nnaaaarr  aannddeerree  ppaarroocchhiiee
Sebstiaan van Loosbroek

Volendam * De Heilige Maria en Vincentius Parochie in Volendam dacht het goed voor elkaar te hebben nu die zou
 beschikken over een derde priester. Maar met het vertrek van kapelaan Peter Piets is daar verandering in gekomen.
Afgelopen zaterdag stond in deze krant een interview met de twee priesters Paul Stomph en Peter Piets en nieuwkomer
Anton Goos. Nu ze met z’n drieën waren zou er meer ruimte zijn voor het op bezoek gaan bij nabestaanden en zouden
de mannen een dagje in de week vrij kunnen nemen. Toen was hen echter al bekend dat Pieter Piets de parochie van het
bisdom eind september moet verlaten.
“Het kwam echt als een verrassing”, zegt pastoor Paul Stomph. “We weten het nu ongeveer twee weken, maar we moch-
ten het van het bisdom niet openlijk vertellen. Nu zijn we weer aan het lobbyen voor een nieuwe hulpkracht."
Peter Piets gaat werken in de regio Medemblik, Wer vers -
hoof en Andijk. Daar zitten meerder parochies die met
elkaar samenwerken. Er is bewust voor gekozen om niet
nieuwkomer Anton Goos die kant op te sturen. “Piets zal
daar veel alleen gaan werken, het is een ervaringskwes-
tie.” Voor iemand die net komt kijken is die stap te groot,
denkt Stomph.
Het besluit is niet door de priesters zelf genomen, maar
door het bisdom. Het bisdom zag geen andere optie,
omdat in Medemblik en omgeving twee priesters met
pensioen zijn gegaan.
“Ik heb begrip voor het besluit, maar ben wel teleurge-
steld. Een jaar lang hebben we gezocht naar een derde
kracht, er zijn nu eenmaal weinig priesters”, zegt Stomph.
“Met z’n tweeën werkten we ons een slag in de rondte.
Ik verwacht dat het bisdom meezoekt en heb de hoop
dat we het gat in september hebben opgevuld.”

Deze teksten zijn overgenomen uit het Noordhollands Dagblad Waterland editie

Katholiek Volendam treurt: kapelaan Peter Pets (midden) verlaat de parochie. Hij gaat,

met bloedend hart, naar West-Friesland. Illustratie Frank Muntewerf
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Via de verschillende bladen in de regio Wervershoof wil ik
mij alvast voorstellen aan u. 
Eind oktober zal ik pas woon- en werkzaam zijn in alle vijf
parochies, maar het lijkt mij leuk als u voor die tijd al weet
wat voor priester er komt om pastoor Suidgeest op te vol-
gen. Opvolgen is niet hetzelfde als navolgen. Elke mens, dus
ook een priester, heeft zijn eigen karakter met leuke en min-
der leuke kanten. Iedereen heeft zijn of haar eigen levens-
geschiedenis ook. De mijne begon 50 jaar geleden in het
dorp Oostzaan. Daar ik een dorpsmens ben, ben ik ook ge-
lukkig dat het Bisdom mij naar West-Friesland stuurt. Een
gebied met kleine woonkernen, veel weiland en hardwer-
kende, oprechte mensen. Net als mijn afkomst dus.

Het zal niet makkelijk voor u zijn om na ruim 30 jaren
ineens een andere bewoner op de pastorie te hebben. Voor
mijzelf zal er, na 6 jaar Volendam en omgeving, ook het
 nodige anders gaan dan ik gewend ben. Gelukkig zullen er
ook genoeg dingen zijn die vertrouwd zijn en gewoon door-
gaan als vanouds. De regio, waar ik met uw hulp mag gaan
werken, is al geruime tijd op elkaar ingesteld; als het ware
een rijdende trein onderweg. Prima natuurlijk, maar ik
vraag u wel om de snelheid van de trein dusdanig af te
 remmen, zodat ik een eerlijke kans krijg om aan boord te
kunnen stappen.

Ik vraag van iedereen een stukje vertrouwen om samen
 eerlijk onderweg te mogen gaan om de verschillende
 parochies gestalte te geven en voort te zetten in deze 21e
eeuw. Samen de schouders eronder zetten en ons mooie
Rooms-Katholieke geloof durven laten stralen voor onszelf,
onze dierbaren en al die anderen die het licht van  Christus
nog ontberen in hun leven.

Overigens heb ik iets met geschiedenis, dus als u nog
 boeken wilt uitlenen zodat ik mij kan verdiepen in West-
Friesland en sint Werenfridus en de overige heiligen van de
regio, hebt u er al snel een toegewijde kapelaan en vriend
bij. Overige zaken wat betreft mijn leven en gedachten komt
u vanzelf al gauw aan de weet wanneer ik eenmaal onder u
aanwezig zal zijn.

Ik heb in elk geval veel zin in het wonen en werken in uw
parochies en naar ik hoop kunt u over een jaar na nu
 gemeend zeggen dat niet alle verandering een verbetering
is, maar gelukkig ook geen verslechtering.

Bid voor mij en tot oktober! 

Groeten van kapelaan Peter Piets 

Hallo aanstaande mede-parochianen,

MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord.
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pause-
lijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke ge-
lovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is
relatief vreedzaam, maar zeer arm.

Het land van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984
in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte
mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een
groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met
name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard ge-
troffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar
18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen
dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden
bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het
geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid. De
slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvang-
centrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen
die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks
zouden zijn.

Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missie-

zondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt
Missio de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes
opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een
derde project betreft de kinderen en jongeren die werken in
de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso.
Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op
Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65
INGB 0000 0015 66, 
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer informatie: www.missio.nl
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Is er veel veranderd in de afgelopen
10 jaar?

Het aantal leden is jammer genoeg
met tien verminderd. Maar ook het
aantal mensen in de kerk is een stuk
minder geworden. Het is ten opzichte
van tien jaar terug wel gehalveerd. We
hebben in Andijk weleens met meer
leden gezongen dan dat er mensen in
de kerk zaten. In Zwaagdijk hebben we
zelfs voor zes mensen gezongen,
 inclusief pastoor. Het is jammer als we
voor zo weinig mensen staan te
 zingen. De animo om elke vrijdag-
avond te blijven oefenen loopt dan
ook terug. We zijn benieuwd wat de
nieuwe pastor, Peter Piets, straks voor
ons kan betekenen. Hij komt van
 Volendam en daar komen meer
 mensen naar de kerk, toch een andere
geloofsgemeenschap. 
Maar de tekstgroep is nog steeds  actief,
de muzikanten zijn er nog. Jos Neuvel
‘dirigeert’ nu vanachter zijn piano,
omdat na de vorige dirigent geen op-
volger is gevonden. Vier jaar terug, tij-
dens de huwelijksviering van Cor en
Roselijne, was de laatste  viering met
een dirigent. Het is moeilijk om een
dirigent te vinden die voor een groep
van twintig enthousiaste mensen wil
staan; elke vrijdagavond en tweemaal
in de maand op zaterdag of zondag.
Een professionele dirigent kost geld en
dat laat de bankrekening niet toe. 
Martijn Droog heeft het tot vier jaar
terug gedaan en daarvoor Jessica
Meester. 
Zonder dirigent is het voor Cor wel-
eens lastig als er overleg nodig is op
het altaar, maar meestal komt het
goed. De mensen in de kerk zullen het

niet gauw in de gaten hebben. 

Leden

Er komen jammer genoeg geen
nieuwe leden bij. De oudste koorleden
zijn nu 34 jaar en de jongste is 19 jaar.
Het zou mooi zijn als meer jongeren
het koor weten te vinden. Voorheen
kwamen nieuwe leden met een paar
tegelijk, dat werkte goed. Van de fami-
lie Verdonschot zaten op een gegeven
moment negen leden op het koor. Als

de Verdonschotjes een familieweekend
hadden, kon er niet gezongen worden,
maar omdat Cor zelf de  planning deed
hield hij daar rekening mee.

Nazitten

Voorheen was het na afloop van de re-
petitie mooi nazitten bij de Quicksil-
ver Bar of bij, toen nog, The Pub.
Dat gebeurt niet meer. Een paar jaar
terug hadden we één keer in de maand
een borrel in de Inzet, maar dat was
hooguit tot half twaalf. Er zijn nog wel
groepjes die na afloop bij iemand thuis
afspreken.

De toekomst

Het hangt ook af van de nieuwe  pastor.
Er is nu door bestuur en leden beslo-
ten, om als gelegenheidskoor door te

Na de succesvolle eerste 40 jaar van het AOW-jongerenkoor, waarbij we
 natuurlijk een uitvoerig interview hebben gehouden met: Coos zwan, erelid
en een van de oprichters van het AOW-jongerenkoor / de toenmalige
 dirigente Jessica Meester-Nieuweboer / de toenmalige voorzitter Marloes van
der Gulik / en voormalig lid van de tekstgroep en bestuur, Michael zwan, de
zoon van Coos, staan we nu voor het 50 jarig bestaan van het AOW-jonge-
renkoor. daarom opnieuw een interview, deze keer met Cor en Roselijne
 Verdonschot-Sijm.

Mooi nazitten bij de Quicksilver Bar of bij, toen nog, The Pub.

In gesprek met.... Cor en
Roselijne Verdonschot-Sijm
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gaan. Dus zingen met Pasen, Kerst,
Vormen, Korendag en misschien
 tijdens een bijzondere viering. De
 themavieringen vervallen dus. Dit
voorjaar hebben we gezongen bij de
openingsdag van de Molen en we
 traden weleens op in Cultura. Dat blijft
leuk om te doen. We zijn dan onder-
deel van een groter programma waar-
door meer mensen komen kijken en
luisteren. De liedjes worden voor deze
optredens ook aangepast. Sinds Jos
(Neuvel) voor het koor staat, worden
meerdere nieuwe liedjes geoefend en
gezongen. Dat motiveert wel. Met pas-
tor Suidgeest is afgesproken dat we de
Inzet mogen gebruiken als we met
Pasen, Vormen en Kerstmis blijven
zingen. We blijven daardoor wel on-
derdeel van de parochie. Als dat niet
meer kan, moeten we uitkijken naar
een andere ruimte, waarvoor betaald
moet worden. De contributie moet
dan omhoog en daar zit niemand op
te wachten. Pastor Suidgeest vindt het
best jammer, maar begrijpt het wel.
Tijdens het 50-jarig feest willen we
oud-leden benaderen. Op ‘projectba-
sis’ willen we straks driemaal per
maand oefenen tot de uitvoering. Dit
alles staat nog in de kinderschoenen
en het zal moeten blijken of het werkt
in de praktijk. Er zijn oud-leden die
hebben gezegd: 

‘Als ik niet alle weken hoef te repete-
ren, wil ik wel meezingen,’ dus we
hopen dat mensen zich opgeven. Cor
en Roselijne hebben daar wel vertrou-
wen in met een goede jaarplanning.
Cor had, na negentien jaar AOW-koor,
eigenlijk het idee om te stoppen na af-
loop van het 50-jarig bestaan. Maar
door de nieuwe plannen ziet hij het
wel weer zitten. 

Tekstgroep

De teksten en liedjes voor een thema-
viering worden verzorgd door de
tekstgroep (zes leden van het koor).
Roselijne hoorde een keer een liedje
op de radio en gaf het door aan Jos. Jos
wist de muziek van internet te halen
en de week daarna stonden we dat
nummer te oefenen. Voor een num-
mer als: ‘Jij bent daar,’ van Kim Lian en
Jan Smit kan dezelfde tekst gebruikt
worden. Dat is leuk. Een paar jaar
terug heeft Roselijne samen met haar
tante Evelien, oud-lid, de tekst voor
een offerandelied geschreven op: The
Fields of Gold van Sting. De tekst van
‘Mag ik dan bij jou,’ van Claudia de
Breij hebben we overgenomen. Bij het
lied ‘True Colors’ wordt ook op een
saxofoon gespeeld. Sanne (Kuin)
speelt naast de dwarsfluit ook saxo-
foon en Jos weet daar de muziek voor

te ‘schrijven.’ Dat is geweldig. 
De tekstgroep komt voor een nieuwe
themaviering bij elkaar. We hebben
weleens een avond gehad dat er nog
niets op papier verscheen, maar we
hadden wel een heel gezellige avond.
Uiteindelijk lukt het toch en zit een
viering goed in elkaar.

Muzikanten

Cor zit achter het drumstel, Jos Neu-
vel speelt piano en Sanne Kuin dwars-
fluit en saxofoon.
Martijn Berkhout en Jelle Steltenpool
vallen een enkele keer in voor Jos. Het
mooie van deze twee mannen is dat ze
geen bladmuziek nodig hebben om te
spelen. 

Anekdotes

Jaarlijks gaan we erop uit, voorheen
een weekend, maar de laatste drie jaar
slechts één nachtje, vanwege de jonge
gezinnetjes. Cor kookt meestal. Vier
jaar geleden had Cor de rijst tot snot
laten koken. Het was rijstepap gewor-
den. Dat moet hij nog steeds horen als
hij nasi maakt tijdens de overnachting: 
‘Cor, denk je om de rijst, je hoeft maar
op één pan te letten.’ 
Vorig jaar zaten we op Texel, dat is
mooi dichtbij als je maar één over-
nachting hebt. Twee jaar terug werd
door de feestcommissie een ‘stukkie’
gedaan waarbij we als stewardessen
verkleed waren en een lied van K3
zongen. Zo hilarisch. De bonte avond
heeft meestal een thema. Eén jaar was
het thema ‘boerderij’. Prachtig om te
zien hoe iedereen verkleed was als:
koe, varken, schaap of vogelverschrik-
ker. 
Bijna klaar met het interview, bedenkt
Roselijne nog een voorval van haarzelf
met vier meiden in een fluisterboot in
Giethoorn. Cor beaamt dat direct. De
feestcommissie had bedacht om in
groepjes in een fluisterboot met
 opdrachten/puzzeltocht door Giet-
hoorn te varen. Het bootje met de vijf
meiden (waarvan een paar dachten
dat ze wel konden varen) liep na bocht
twee al vast. Na veel ‘gemedder’ werd
Cor gebeld door Roselijne en gevraagd
of hij hen kon helpen. Die was inmid-
dels al halverwege de puzzeltocht en
moest een stuk teruglopen om de

‘Cor, denk je om de rijst, je hoeft maar op één pan te letten.’ 
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Wat heet arm?
Armoede is geen eenduidig begrip.

Het is niet wetenschappelijk vast te stellen boven welk
bedrag rijkdom begint en waar beneden armoede begint.
Hier in Nederland is het geen kwestie van leven en dood
maar wel van financieel “overleven”.
Voor mensen die in armoede leven betekent het: weinig
financiële keuzes hebben, ook bij alle essentiële uitgaven
altijd moeten denken: 
”kan ik me dat wel veroorloven?”

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

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

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

Ook kunt u ons helpen met een gift.

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

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

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

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Namens bestuur van P.C.I. te Wervershoof
Secretaris mevrouw L. Broersen. 0228-581039
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dames weer op gang te helpen, wat uit-
eindelijk wel lukte. 
De vraag: er ligt een boot met zeven
sporten boven water, het water zakt
twee sporten, hoeveel sporten zitten er
dan nog op de boot? De meiden den-
ken en denken, waarop Cor ant-
woordde, als je logisch nadenkt, de
boot gaat mee, dus dat blijft hetzelfde.
Of de vraag: de boot is volgelopen met
zoveel liter water, hoeveel emmers zijn
er nodig om deze leeg te scheppen?
Met één emmer kan dat gebeuren, niet
zo moeilijk denken dus. Cor vond het
evengoed prachtig en gezellig om mee
te varen. Uiteindelijk waren we weer
op de plaats van bestemming aange-
komen. 

Huwelijken

Sanne en Niels, Cor en Roselijne,
Arjen en Marije, Dennis en Patricia,
Martijn en Moniek.
Tijdens de huwelijksviering van Stefan
(neef van Cor) en Ilona hebben we

ook gezongen.
Tijdens hun eigen huwelijksviering
zong Cor zelf een nummer, ‘Dat jij
mijn liefde voelt’ van Dik Hout. De
meeste mensen pinkten een traantje
weg, waaronder Roselijne. Ze wist van
niets. Jos speelde het intro en het koor
zette niet in. Ze keken elkaar aan en
Cor zei: 
"Dan ga ik het wel zingen", en dat ge-
beurde!

Viering van 50-jarig bestaan

Zaterdag 23 september om 15.00 uur
is de viering. De ereleden en oud-
leden zingen dan mee. De overige
oud-leden worden uitgenodigd voor
de viering. Uiteraard is iedereen van
harte welkom. Aansluitend is er een
receptie in de Inzet. Daarna gaan we
met de huidige leden van het koor een
hapje eten. ’s Avonds vanaf 21.00 uur
is er een feestavond voor leden en
oud-leden bij ’t Fortuin. Voor deze
avond kan een kaart gevraagd/gekocht

worden. We hebben geprobeerd om
zoveel mogelijk oud-leden te benade-
ren.

We zullen zien wat de toekomst ons
brengen zal. Het gaat op zijn AOW’s: 
‘We zien het wel. Het komt wel goed.’

De redactie dankt Cor en Roselijne voor
hun gastvrijheid en mooie verhaal. Wij
wensen hen heel veel succes met hun
plannen voor het voortbestaan van het
AOW-jongerenkoor en natuurlijk een
geweldig feest met vooral een grote
 opkomst van de parochianen en de
oud-leden van het koor tijdens de
 viering in de kerk. 
Van harte gefeliciteerd!

Anneke Neefjes
Riet Kuin-Ooijevaar



Op 1 juni 2017 is op de leeftijd van 89
jaar overleden Cornelis Maria (Cees)
Haakman. 
Het was in Huize St. Jozef waar hij de
laatste vier jaar van zijn leven een
kamer had, dankbaar voor de verzor-
ging die hij heeft mogen ontvangen.
Met het inleveren van levenskracht
vooral de laatste tijd, naar rust verlan-
gend na een welbesteed en zorgzaam
leven, kwam er een stilte voorgoed.
Dankbaar zijn de herinneringen.
In de afscheidsviering in de kerk was
in de eerste lezing het openingswoord
‘vakkundig’. Zo was het, vader als
bouwvakker, timmerman, goed ge-
schoold, werkzaam op vakkundige
wijze. Meerdere verhuizingen met het
gezin zijn er geweest, de meeste bin-
nen West-friesland, met even zovele
invalshoeken wat werk betreft. Zijn
vakkennis en jarenlange ervaring gin-
gen steeds mee, met alle voordelen van
dien. Dat was ook bij een nieuwe on-
derneming of bezigheid. Soms was er
een dubbele baan om iets extra’s te ver-
dienen voor het gezin, moeder Jo
daarbij behulpzaam. Dat extra’s kon-
den zij als ouders geven, bijvoorbeeld
aan vakantietijd, een bijzondere dag of
als verrassing. Het was met dankbare
reacties. Een grote hobby was kaarten,
klaverjassen, vooral bridgen. Een ont-
spannen bezigheid binnen het gezin of
met kaartvrienden.
Het overlijden van echtgenote Jo op
Oudejaarsdag 2002, onverwacht, was
een zware slag, een heel gemis. Zo
goed als mogelijk nam vader de draad
van het leven weer op. Er was de op-
beurende troost binnen zijn gezin en
het goede contact binnen familiekring.
In latere tijd, in het jaar 2015, was er
het overlijden van zoon Theo. Een
ernstige ziekte was hem overkomen in
het voorafgaande jaar. Opnieuw 

 verwerking, afscheid en gemis, als
schaduw en pijn aanwezig en meege-
gaan in de verdere tijd. Het was op-
nieuw met troost binnen zijn gezin en
binnen de goede verzorging van Huize
St. Jozef. Het werd de fase in zijn leven
van inleveren, van afhankelijkheid en
verzorging, van auto naar scootmobiel,
van scootmobiel naar rollator, van rol-
lator naar rolstoel, van rolstoel naar
bed-lift als laatste verandering. Vader
verlangde naar rust, het was in zijn
ogen goed zo. Die rust is gekomen,
rustig ingeslapen, de afsluiting van een
zorgzaam leven in herinnering. In de
Uitvaartliturgie waren er toepasselijke
woorden in dankbare herinneringen.
De begrafenis was in het familiegraf
bij echtgenote Jo, moeder en oma op
6 juni 2017, weer samen.

Op 11 juni 2017 is in Huize ‘Water-
park’ in Medemblik overleden Corne-
lis theodorus (Kees) Koopman. Het
was op de leeftijd van 94 jaar.
‘Een man van actie en van kracht, een
vriend om op te bouwen, een man om
van te houwen’. Het waren woorden op
de familiecirculaire als herinnering en
typering.
Geboren op 2 juni 1923 als oudste
zoon van Kees Koopman en Trien
Buis volgden na oudere zus Lies nog
zeven broers en twee zussen. Kees
groeide op en werkte thuis in zijn
jonge jaren mee in het tuindersbedrijf.
Hij heeft de oorlogsjaren bewust mee-
gemaakt met spannende momenten
o.a. met de ervaring van onderduiken.
Na de oorlog ging zijn leven verder
met een actieve invulling van werk en
vrije tijd. Al vroeg in zijn leven werd
hij lid van het parochiële Herenkoor.
Hij is het koor en de parochie ruim
zestig jaar trouw gebleven, heel bij-
zonder. Er was meer als we denken
aan Kees als sportman: voetbal, hard
lopen, turnen, zwemmen, enkele be-
stuursfuncties daarmee verbonden. In
1955 was de trouwdag met Afra Schip-
per uit Ilpendam, bruid voor het leven.
Een gelukkig gezin ging er komen,
drie kinderen, met ook de herinnering

aan Tonny. Van de bouwerij kwam na
een aantal jaren de overstap naar
nieuw werk als bouwvakker. Thuis –
en later bij de kinderen – kon hij met
de ervaring daarvan regelmatig klus-
werk doen. Hij deed dat vakkundig en
met voldoening. Na 15 jaar kwam er
een terugslag in de bouw. Het bete-
kende einde verhaal, geen werk meer.
Bij het maatschappelijk leven bleef hij
betrokken. Hij had zijn bouwtje, zijn
kippen, de fruitbomen, de houtdraai-
erij in het schuurtje achter het huis,
mooie invulling van de dagen. De kin-
deren hadden intussen hun weg ge-
vonden in eigen gezin, werk, in eigen
contacten en levensweg. Voor vader en
moeder waren de kleinkinderen altijd
welkom met voor hen alle aandacht en
mooie momenten. Na ruim 50 jaar aan
de Dorpsstraat  gewoond te hebben
volgde er een verhuizing naar een van
de Aanleunwoningen. Het was door
alles heen een goede beslissing, kleiner
wonen, beschermd wonen. De jaren
gingen tellen. Het wegdoen van de
kleine, rode Peugeot was zo’n moment.
Korte tijd later gold dat ook voor de
fiets, het ging niet meer. Langzaam was
er het inleveren aan levenskracht. Het
zien werd minder, de geestkracht
evenzo minder, de lichaamskracht
bleef nog heel sterk. Vader Kees, hij
kon het heel apart zeggen: ik zit in het
schemergebied van tussen het wel en
het niet. Of de uitspraak: Ik zit in de
trein en ben nog niet bij het laatste sta-
tion. Kort na zijn verjaardag, 94 ge-
worden (en moeder 89), is toch zijn
levenseinde gekomen, stilletjes wegge-
gleden naar de eeuwigheid. Deze be-
minde, zorgzame echtgenoot, vader,
opa en overopa overgestapt, de trein
rijdt door… In Avondwake en Uit-
vaartliturgie was het afscheid, met
dankbare herinneringen, zang en ge-
beden. De begrafenis was daarna op
het kerkhof op 16 juni, met ook da ar
toepasselijke woorden.

Na het langzaam minder worden van
gezondheid is op de leeftijd van 96 jaar
in alle rust overleden Catharina
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(tiny) Slaman-de Boer. Het was in
Huize St. Jozef op 11 juni 2017. In de
stilte van die dagen was er het afscheid
met herinneringen aan een geliefde
moeder, een lieve oma en overgroot-
moeder.
Het gezin was haar vreugde, met haar
man Gerard Slaman, drie dochters en
een zoon. Vader werkzaam in de sme-
derij, moeder met haar zorg voor haar
gezin, uiteraard samen in gedeelde
aandacht. Haar bezigheden thuis in
kamer en keuken, met breipen en
naaimachine, goede verzorging en
gastvrijheid, zo was dat. Mooie dagen
waren het in herinnering aan Kerst-
mis, Sint Nicolaas, de kermis, verjaar-
dagen. Ze had een mooie zangstem. Ze
werd al gauw lid van het Dameskoor,
parochie Onderdijk, en lid van West-
frisia Cantat, vele jaren. Ze was lid van
het Katholiek Vrouwengilde, het gaf
veel contacten. Ze volgde een schil-
dercursus in ‘De Schoof ’. Ze had er ge-
voel en aanleg voor om mooie
schilderijen te maken. Vakantiedagen
zijn er geweest, met familie op stap,
meestal gewoon in Nederland, graag
in de bossen, mooie plekjes genoeg. In
latere levensjaren was er de voldoe-
ning van de kleinkinderen, hun aan-
loop, hun aanwezigheid en het plezier
van hun jonge leven. Op zijn tijd de
oppas willen verzorgen, helemaal geen
probleem.
Na een werkzaam leven werd de sme-
derij verkocht. Er volgde een verhui-
zing naar de Pier op Wervershoof, met
goede zin een nieuwe woonplek en an-
dere omgeving.
Door een ernstig auto-ongeluk veran-
derde er veel, verdrietig genoeg. Haar
man kwam om het leven. Zelf was zij
voor lange tijd uitgeschakeld, in het
ziekenhuis opgenomen, daarna een
 revalidatieperiode in de Bosmanstich-
ting in Venhuizen. Het gevolg was dat
zij moeilijk trap kon lopen. Ze kwam
in aanmerking voor een van de Aan-
leunwoningen.
Gelukkig kon ze goed wennen met o.a.
haar vertrouwde bezigheden en kaart-
groepje. Met de fiets kon ze nog bood-
schappen halen en zelf koken. Op haar
89e jaar kwam er voor haar een kamer
vrij in Huize St.Jozef, opnieuw een
overstap, verstandig. Ze had met alle
zin uitzicht op de westkant, kon alles
buiten goed volgen. Gevallen en een

heup gebroken, dat zorgde weer voor
inleveren en beperkingen. Haar ge-
heugen werd minder, jammer maar
waar. Het overlijden van Marga en
later van Kees heeft haar erg aange-
grepen, een zwaar verlies in haar leven.
Gelukkig kon ze door alles heen ge-
nieten van haar gezin, zeker ook als
oma en overoma van de allerjongsten,
met kinderliedjes en knuffels. Rond de
Paasdagen kreeg ze opnieuw een te-
rugslag, het praten ging haar moeilijk
af. In de navolgende tijd kwam er stilte
over haar leven. Het was met dankbare
herinneringen, denkend aan de kracht
van haar leven, altijd positief ingesteld
en belangstellend. Het afscheid was in
de kerk op 15 juni 2017 met toepas -
selijke woorden en dankbaarheid.
Daarna was de begrafenis op het kerk-
hof, in het familiegraf.

Op 13 juni 2017 is na het inleveren
van levenskracht overleden Nico
Spigt. Het was in het Hospice in
Hoorn waar hij in zijn laatste levens-
dagen een liefdevolle verzorging heeft
ontvangen. Het was op de leeftijd van
77 jaar.
Op 5 december 1939 geboren in een
groot gezin was er een hechte band
met elkaar. In zijn jonge levensjaren
was hij een fanatiek sporter. Voetbal
was zijn passie, later hardlopen. Een
voetbalknie maakte er een eind aan. In
de jaren zestig nam hij met zijn broers
Gerard en Theo het tuindersbedrijf
van vader over. In latere jaren kwam
daar om gezondheidsredenen veran-
dering in. Een nieuwe baan kon hij
vinden bij Plastic Packing in Medem-
blik voor de verdere jaren, met vol-
doening.
In 1965 was de trouwdag met Tinie,
samen op weg naar een gelukkige
 levensweg. Het was met het geluk van
drie dochters die er zouden komen,
met ook hun levensweg voor ogen en
hun gezinnen. Nico was supertrots op
zijn kinderen, een opa uit duizenden
voor de kleinkinderen, een gelukkig
familiemens binnen familiekring. In
de regio raakte hij intussen betrokken
bij de Uitvaartverzorging ‘St. Barbara’,
met verantwoordelijke taken. Zorg-
zaam, accuraat, bescheiden, een aan-

spreekpunt, de juiste man op de juiste
plaats. Vele jaren zouden volgen. In
zijn vrije tijd raakte hij bekend en ver-
trouwd met het schilderen van iconen.
Daarin vond hij rust, bezinning en
voldoening. Prachtige iconen heeft hij
gemaakt en uitgedeeld, om te begin-
nen aan zijn kinderen. Hij kon er met
bezieling over vertellen. De familiecir-
culaire en de liturgieboekjes hadden
bij het afscheid de versiering van de
Sint Nicolaas-icoon, herinnering aan
zijn geboortedatum, 5 december! 
Negen jaar geleden openbaarde zich
de ziekte van Kahler. Dat was een grote
tegenvaller. Behandelingen en contro-
lebeurten in het ziekenhuis wisselden
elkaar af met goed resultaat, dan weer
was er een terugslag. Het was de laat-
ste jaren met extra zorg en aandacht
vanwege Tinie’s gezondheid. Alles was
erop gericht om de weg samen zoveel
mogelijk goede invulling te geven bin-
nen gezin en familie, goede vrienden
en bekenden. Voor extra verzorging
kwam er ruimte in de ‘Wilgenhof ’.
Voor Nico kwam er in een latere fase
een opname in het Hospice in Hoorn.
Het was ook weer zo’n bijzonder mo-
ment uit het vertrouwde thuis van-
daan, wel een juiste keuze. Na korte
tijd is daar een stilte voorgoed over
zijn beminde leven gekomen, met een
eerste verwerking en afscheid. De
Avondwake en Uitvaartliturgie waren
in de hem zo vertrouwde St. Werenfri-
duskerk. Met herkenbare en dankbare
herinneringen waren we met velen
samen, in gebed en zang. De begrafe-
nis was op het kerkhof op 19 juni, met
ook daar toepasselijke woorden.

Op 19 juni 2017 is in Huize St. Nico-
laas te Lutjebroek overleden Afie Bak-
ker-Koper, op haar leeftijd van 89 jaar.
‘Klein maar dapper’, stond er op de
 familiecirculaire als een herkenbare
typering. Moeder Afie was heel trots
op haar gezin, een groot gezin. Volop is
er herinnering aan de zorg voor haar
gezin, huiskamer en keuken, bood-
schappen doen, de supermarkt, koffie
met een lekker taartje, de oliebollen-
traditie, de verschillende feestjes thuis,
het Sinterklaasfeest vol verrassingen
altijd weer bijzonder, gezelligheid
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troef, de vertrouwde invulling van de
dagen thuis. Vader en moeder met
 vakantie, fietsvakantie vele kilometers
per dag, tot op hoge leeftijd gedaan,
een hele prestatie. Verhalen en foto’s
laten zien hoe mooi deze dagen zijn
geweest. Vader Jan had zijn koor, lie-
ver gezegd zijn koren. Hij was een
echte liefhebber, zingen op het koor
met mooie stem. Moeder Afie had
haar thuis met wat er allemaal te doen
was, zoals genoemd in haar zorg voor
het gezin. Daar hoorden spelletjes bij
op gezette tijden, gezellige uurtjes, of
zoals het uitkwam. Haar talent was
kleding naaien. Restlapjes kon ze om-
toveren tot een mooie ‘nieuwe’ creatie.
De waardering daarvoor deed haar
goed. Jarenlang is er het wonen op
Zwaagdijk geweest. In de beginjaren
90 volgde een verhuizing naar Hoog-
karspel op een goed gekozen moment.
Het was naar het zin. De kinderen
hadden intussen hun eigen levensweg
en invulling gevonden, zelfstandig
leven met hun gezin en nieuwe omge-
ving. Enkele jaren geleden volgde er
een verhuizing naar een van de Aan-
leunwoningen op Wervershoof, klei-
ner wonen, beschermd wonen. De
jaren gingen tellen. Het was soms met
mindere jaren en inleveren aan ge-
zondheid. De laatste tijd was niet ge-
makkelijk. Voor moeder volgde een
opname en verzorging in het Nicolaas
Verpleeghuis in Lutjebroek. Goede
zorg is haar gegeven, ze kon het waar-
deren. Ze heeft het overlijden van haar
man meegemaakt, het was in de april-
maand van dit jaar in het Hospice in
Schagen, met verwerking daarvan.
Twee maanden later, toch nog onver-
wacht, kwam er stilte over haar eigen
leven in de vroege ochtend van 19 juni.
Haar man achterna, dat was haar wens,
weer samen. Het afscheid was op 23
juni in onze kerk met toepasselijke
woorden en dank. De crematie was
daarna in het Crematorium in Hoorn.
Zij moge rusten in vrede.

Op 2 juli 2017 is in het Verzorgings-
huis St. Jozef op bijna 81 jarige leeftijd
overleden theodorus (theo) Koo-
men. Onverwacht was er in de voor-
afgaande dagen een ernstige terugval.

Een opname in het ziekenhuis volgde.
Zorgelijk was het bericht van geen
kans op herstel. Een dag later kwam er
een stilte voorgoed en de verwerking
daarvan. 
Het wonen op de Hoek, bij de toegang
naar ons dorp, was voor Theo en zijn
gezin vele jaren een vertrouwde plek.
Zorgzame levensgezel voor zijn echt-
genote Els, beminde vader voor zijn
kinderen, geliefde opa voor de klein-
kinderen. Er zijn genoeg herinnerin-
gen die van zijn leven spreken. Hij was
er met betrokkenheid en goede zorg
voor zijn gezin. Hij was er met hulp
waar dat nodig was, met handige aan-
pak. Zo was dat in zijn leven en ook
met zijn werk als tuinder. In latere
jaren kwam hij te werk bij vrachtbe-
drijf Steltenpool, in latere jaren bij
Seignette. Vertrouwd was hij met de
Westfriese omgeving hier. Ook toen
hij met pensioen ging bleef hij bezig,
actief. Een vraag om hulp, een hel-
pende hand, beantwoordde hij posi-
tief. Ze konden op hem rekenen. Hij
genoot van zijn hobby: zijn vogels om
huis, in de volière: vogelgeluid, geflad-
der, volop leven, met zijn aandacht en
verzorging. Regelmatig was hij op het
voetbalveld, VWW. Hij kende het spel-
letje voetbal van binnen en van buiten,
als supporter duidelijk aanwezig, ge-
noeg te beleven. Een aantal jaren gele-
den volgde er een verhuizing naar het
Dr. Pinxterplantsoen, een wat gemak-
kelijker wonen in de voortgang van de
jaren, goed naar het zin. Ruim een jaar
geleden was er opnieuw een verhui-
zing naar een van de Aanleunwonin-
gen. Het was een verstandige keuze,
dichtbij de goede zorg van Huize St.
Jozef. De jaren ging tellen, de rollator
was een hulp, het meer en meer aan
huis gebonden zijn werd een feit. Soms
was de zorg vanuit Huize St. Jozef
nodig. Het 50 jarig huwelijksfeest was
een gedenkdag om naar toe te leven.
Met gezin, familie en goede vrienden
werd het een dankbaar  levensmoment
samen, met mooie  herinnerringen
eraan in de verdere dagen. En zoals het
gegaan is, er volgden goede maar ook
mindere dagen. Die afwisseling was er.
Een laatste  terugslag was ernstig zoals
hierboven genoemd. Theo’s levens-
einde is gekomen, op weg naar de
dagen van  afscheid, in verbondenheid
samen.

In de kerk was een Avondwake met
toepasselijke woorden en herinnerin-
gen. De crematie was op 7 juli in het
Crematorium in Schagen. Hij moge
rusten in vrede.

Op 19 augustus 2017 is op de leeftijd
van 92 jaar overleden Marie de
Lange-Keizer. Het was in Huize St.
Jozef waar zij de laatste jaren de goede
verzorging heeft ontvangen waar zij
dankbaar voor was. In die richting
mogen we de circulairewoorden her-
kennen: ‘Ze stierf zoals ze leefde, in
volle aanvaarding en overgave en was
tevreden tot aan de laatste dag’.
Geboren in Onderdijk in een tuin-
dersgezin was haar geboortedatum 22
oktober 1924. Ze groeide op in de
 crisisjaren, daarna kwam de Tweede
Wereldoorlog. Ze was heel creatief.
Dat bracht haar naar de naaischool in
Wervershoof voor verdere lering. Dat
kwam allemaal goed van pas in haar
latere leven binnen haar eigen gezin.
Ze maakte en verstelde kleding in vele
variaties. Haar handen stonden nooit
stil: breien, borduren, het maken van
poppen en leuke beesten. Het stoeltje
zetten op 5 december was altijd een
succes, gevarieerde aankleding.
In de oorlogsjaren kreeg ze kennis aan
haar toekomstige reisgezel voor het
leven, Jan de Lange. De trouwdag was
3 juni 1947, op weg naar een gelukkig
gezin samen. De langste tijd van hun
leven was op Dorpsstraat 94, in de
buurt van de kerk. Zo vlak na de oor-
log was het een sobere tijd. Maar vader
en moeder konden samen heel goed
hun ouderlijke taak de invulling geven
die bij hen paste én bij hun gezin, een
blijmoedige benadering als moeder,
gedreven aan de slag, tevreden en blij,
middelpunt in het gezin en humor op
zijn tijd! Om huis hield ze van een
mooi verzorgde tuin met eigen bloe-
men. Met een boek in haar hand heeft
zij menig leesuurtje vol gemaakt, ze
hield van lezen, het was haar hobby.
Met een bloemetje uit eigen tuin heeft
zij menigeen blij gemaakt, van harte
gegeven. Het was thuis altijd gezellig
druk, de kinderen heel naar het zin,
het echte thuisgevoel. Daar hoorde
ook een avondje uit bij of met goede
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vrienden op vakantie, lief en leed met
elkaar delend.
Ze was vrijwilliger o.a. bij de Zonne-
bloem. Het bracht haar bij veel zieken
of bij verzwakte medemensen, altijd
zinvol. De ziekte van haar man in een
latere periode was zwaar. Ze droeg het
met geduld en liefde. Het moment
ging komen van een opname in het
Nicolaas-Verpleeghuis in Lutjebroek.
Trouw bleef zij haar man opzoeken, in
lief en leed samen. Moeder was des te
meer een geliefd middelpunt binnen
haar gezin. Met een vriendin kon ze
genieten van een uitstapje, bijv. naar
het Park in Hoorn, van een uitgaans-
dagje of een reisje van een paar dagen.
De laatste vier jaar woonde ze in Huize
St. Jozef. De kamer was aan de west-
kant. Het was met zicht op haar huis
van vroegere jaren en met zicht op het
schoolplein/kerkplein, afleiding ge-
noeg. Ze heeft mooie jaren gehad, heel
tevreden, een boek bij de hand, menig
uurtje op de dag. De laatste fase van
haar leven, bijna ongemerkt moest ze
inleveren, er was meer dan eens een
terugval, ze bleef heel positief. Dat was
haar natuur en instelling. De zieken-
zalving heeft ze bewust willen ontvan-
gen,… de uitloop van haar leven: ze
vond het goed zo. Er kwam een stilte
voorgoed en om haar heen: dankbaar-
heid en alle eer en liefde naar haar toe.
Zo was dat ook in de verzorging van
Avondwake en Uitvaartliturgie met
dankwoorden en herinneringen. De
begrafenis was op 24 augustus op het
kerkhof, in het familiegraf, weer
samen.

Op 25 augustus 2017 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Anna there-
sia (Ans) Borst-Karsten, op de leeftijd
van 84 jaar. De aanvangstekst op de
 familiecirculaire brengt haar, als een
eigen wens, naar het volle leven in de
woorden: ‘Herinner mij in de  stralende
zon, hoe ik was toen ik alles nog kon’.
Zo mogen we haar met dank herinne-
ren.
Het mooie dorp Zwaag was haar
 geboorteplaats, 10 maart 1933 haar
 geboortedatum. Ze is opgegroeid in
een tuindersgezin, acht kinderen
groot, een mooi gezin samen, lief en
leed. Haar moeder stierf vroeg in het
kraambed. Vader hertrouwde later met
een schoonzus. Haar vader stierf ook
veel te jong in 1946, in het volle leven.
Het was door een tragisch verkeerson-
geval, buiten zijn schuld. Ans heeft
dus, met het gezin, heel wat meege-
maakt. De oorlogsjaren waren pas
voorbij. Ze had haar coupeusediploma
gehaald. Doorleren zat er niet in, ze
was nodig in het huishouden. Zo ging
dat toen. Zichtbaar vakmanschap was
echter al aanwezig, ze maakte haar
eigen kleding, handig genoeg. Op een
dansavond in café Stam in Wognum,
februari 1962, was er een ontmoeting,
een kennismaking, in de verdere tijd
op weg naar een relatie, liefde voor het
leven, verloving en trouwdatum in
1965: Siem Borst was de gelukkige! De
bruid maakte zelf haar trouwjurk. Een
eerste woonplek werd de Wormer,
werk voor de bruidegom bij Van Gel-

der Papierfabrieken, een goede baan
naar het zin. In 1968 was er een ver-
huizing naar Wervershoof. Het was het
begin van een eigen bedrijf: land-
bouwmechanisatiebedrijf. Het bleek
een juiste keuze. In 1971 werd Alexan-
der geboren, opgroeiend in een warm
gezin. Vader deed het werk, goed in
zijn vak, technisch onderlegd, accu-
raat, heel precies. Moeder deed het
huishouden en de administratie van
het bedrijf, samen stonden zij ervoor,
met voldoening. Ans in herinnering:
sfeer en gezelligheid thuis, met dat
extra op bijzondere dagen, feestdagen.
Ze kon goed aarden in het dorp, ze was
gemakkelijk in het omgaan met dorps-
genoten hier. Ze had het goede uit-
gangspunt als een leerpunt: hoe
verschillend mensen ook zijn, ze zijn
allemaal gelijk in eigen waarde. Ze was
trots op haar man en op haar zoon,
met onvoorwaardelijke steun en waar-
dering voor de invulling van hun leven
en werk, hartelijk en zorgzaam. De
laatste jaren werd haar geest langzaam
minder. Ze kon soms in paniek raken.
In goede tijden ging het dan weer
beter.
Vrij onverwacht werd het de laatste
tijd minder, met zorg hoe het verder
zou gaan. Een stilte voorgoed is er
 gekomen, met de verwerking daarvan,
het afscheid van een geliefde echt ge-
note, een beminde moeder, een   -
welkome en geliefde zus, schoonzus en
tante.
De Uitvaartdienst was in onze kerk op
30 augustus met toepasselijke woor-
den, herinneringen, gebeden en zang.
De begrafenis was op het kerkhof, met
ook daar nog woorden ten afscheid. 

Julius Etinosa Jozua
(4 jr.),
zoon van Simon en 
Joyce Ruiter-
Enobakhare (Bannestraat 1).

Chayenna divera Maria,
dochter van Joseph van der Kooij en
Iris Klabbers.

Liam Alexander,
zoon van Williams Meester en 
Joyce Steltenpohl (De Wilskracht 15).

Esmee Carolina Elisabeth,
dochter van Bas en 
Magda Steltenpool-Slagter 
(Bannestraat 8).

Gijs Willem,
zoon van Bart Hartog en 
Kim Zuijderwijk (Dorpsstraat 94).

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

GEDOOPT: HUWELIJKSJUBILEUM:

45 jaar:
ton en Juul de Hoogt-destombes.

50 jaar:
Sjaak en Nel Schuitemaker-deen.
Jan en tini Smit-zwan.

Een hartelijk proficiat, 
een momentopname om bij stil te
staan,
dankbaar samen met gezin, 
familie, goede vrienden,
veel goede wensen.
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Inleverdatum kopij voor de volgende uitgave: Woensdag 11 oktober 2017.
Uw contactpersoon:

Voor de kinderen Een nieuw begin
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Wervershoof, september 2017

Betreft: afscheid Pastor Suidgeest

Beste parochianen,

Zoals u waarschijnlijk wel weet neemt Pastor Suidgeest op 15 oktober 2017 afscheid van
onze Werenfridusparochie. Uiteraard willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Op zondag 15 oktober zal de dag beginnen met een feestelijke eucharistieviering
waarvoor wij u nu alvast van harte willen uitnodigen. 
In de middag zal er een afscheidsreceptie plaatsvinden voor alle parochianen. 
Bij een afscheid hoort natuurlijk ook een cadeau. Dat heeft hij, na 38 jaar in lief en leed
verbonden te zijn geweest aan onze parochie, wel verdiend!

Als werkgroep hebben we het idee opgevat om, met de hele parochie, iets gezamenlijks te
geven in de vorm van een geldbedrag. 
Omdat voor het openen van een nieuwe rekening de handtekening van Pastor Suidgeest
noodzakelijk is, en hierdoor het verassingselement teniet gedaan zou worden, heeft het
bestuur van de Werkgroep Auxilia aangeboden om hun bankrekeningnummer open te
stellen voor het overmaken van uw (vrijwillige) bijdrage. 

Omdat wij graag willen weten met welk totaal bedrag wij rekening kunnen houden,
willen wij u vragen - als u iets wilt geven - uw bijdrage voor het gezamenlijke cadeau
vóór 1 oktober over te maken op:

Rekeningnummer NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja onder vermelding van: Afscheid Pastor Suidgeest.

We hopen op een prachtig bedrag zodat onze Pastor straks geweldig wordt verrast
tijdens de afscheidsreceptie.

Ook willen we namens alle parochianen een verzameling herinneringen op A 4 formaat
in één map overhandigen tijdens de receptie, waar iedereen zijn/haar wens of
herinnering heeft opgeschreven. Dus heeft u voor Pastor Suidgeest een mooie
afscheidswens, weet u een anekdote of heeft u een leuke herinnering en bent u zo
creatief dat u dit op papier kunt zetten, dan kunt u dit vóór 1 oktober langs brengen bij
de volgende verzamelpunten:

Carine Kuin Belmolendijk 15
Irene Duijn Talud 9
Diana Verdonschot Bonstraat 4

Uiteraard bent u van harte welkom tijdens de viering en hopen we velen van u te
ontmoeten tijdens de afscheidsreceptie: 

Datum: 15 oktober
Locatie: ’t Fortuin, Dorpsstraat 190
Tijd: 14:30 uur – 18.00 uur

Alvast bedankt en graag tot ziens.

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Afscheid Pastor Suidgeest
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