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BBIIJJ  DDEE  VVOOOORRPPLLAAAATT In dit nummer

Van de redactie
Dit herfstnummer staat in het teken van de gaande
en de komende man. Veel dankbaarheid van en
voor de vertrekkende pastor Suidgeest met nog wat
foto’s van het afscheidsfeest en een hartelijk welkom
aan zijn opvolger kapelaan Piets. We weten nu al
dat hij zeer sportief is, want zijn vervoermiddel is
de fiets. Zet fiets en kapelaan bij elkaar en je denkt
gelijk terug aan die leuke tv-serie uit 1980: Dagboek
van een herdershond, met kapelaan Odekerke in de
hoofdrol. Zijn eerste belevenissen heeft hij al
 geschreven. Vol vertrouwen zien we uit naar de
 toekomst met onze nieuwe herder.
Verder is er een leuk verslag van het feest van het
Dameskoor dat al 70 jaar bestaat. Ook is er een
boodschap van Paus Franciscus in verband met
Wereldmissiedag.
Natuurlijk is er het interview waarbij Piet Brand-
sen steeds weer leuke tekeningen weet te maken.
De dirigente Marit en organiste Marjo vertellen
over hun kinderkoor Weereenlied.
En verder: Veel leesplezier

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

Pastorie: 
Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268 
Kapelaan P. Piets

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

BBEELLAANNGGRRIIJJKK
Voor afspraken met, vragen 
en mededelingen aan kapelaan
P. Piets 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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HHeerrrreesstt

’t Zontje leit ’m al wat zakke, 
de dage korte al puur in.
Zô op de grens herrest en
zeumer, 
zien’k hier of deer ’n dikke
spin.

Hai weeft ’n ragfoin kanten
kleidje
dat groôsk tussen de takke
hangt. 
Weerin ie, as ’t effies meedaait,
zô altemetter’s vliegies vangt.

Nag efkes en de blaadjes
kleure, 
van groen nei geêl tot goud en
roôd, 
Je kenne zô onwois geniete, 
deer an de kimment bai die
sloôt.

Riet



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
vvaann  2288  ookkttoobbeerr  ttoott  eenn  mmeett  1177  ddeecceemmbbeerr  22001177
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2 8 – 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.

Donderdag 2 november:
ALLERZIELEN

19.30 uur:
Gedachtenisviering van onze
dierbare overledenen, 
met Herenkoor. 
Voorganger is Kapelaan P. Piets. 
De verzorgers van de
Avondwakevieringen en van
Uitvaartliturgie zijn
medevoorgangers in deze
Gedachtenisviering.

4 – 5 november:
WILLIBRORDZONDAG 

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Pastor A. Dekker.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.

11– 12 november: 
DIACONAAL WEEKEND

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
met Gemengd koor parochie Andijk.

zaterdag 19.00 uur:
DEZE VIERING VERVALT.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor. 
Groep Wervershoof.

18 – 19 november: 

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

25 – 26 november: CHRISTUS
KONING

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. 
Pastor A. Dekker. 
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

2 – 3 december: 1e ADVENT

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
DEZE VIERING VERVALT.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. 
Groep Wervershoof.

9 – 10 december: 2e ADVENT 

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis 
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. 
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Middenkoor.
Kapelaan P. Piets.

16 – 17 december: 
3e ADVENT - BOETEVIERING

vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets. 
zondag 10.00 uur:Woord-
Communieviering met Herenkoor. 
Pastor A. Dekker.

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



Het is zover…De zondag 15 oktober… De
viering ten afscheid is geweest. Ook de
dagen daaraan vooraf met nog veel prak-
tische aanpak! Dat ging over het uitzoe-
ken van wat er nog naar ‘Voorhout’ moest,
wat achterbleef, wat weg kon of weg moet.
Het was het verzamelen van gegevens in
het overdragen aan opvolger kapelaan
Piets, mondeling en ook op papier. Een
dag vliegt voorbij. 
Het is met mijn gedachten bij zondag 15
oktober: de kerkelijke viering in de och-
tend, de dubbele receptie in de middag.

Voorbij deze zondag kan ik reageren met
een terugblik, met dankbaarheid en ge-
noeg herinneringen. Zondag 22 oktober
heeft ook een bijzondere betekenis met de
presentatie van de nieuwe pastor, weder-
kerig een nieuwe fase, belangrijk genoeg.
Tenslotte als afronding nu: 

Het nieuwe adres: 
Rijnsburgerweg 4 – V500
2215 RA Voorhout.
Nieuw telefoonnummer:
0252 703179.

Een hartelijke groet aan u allen,
heel veel goede wensen,
Pastor J. Suidgeest.

Een klein bericht….

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

dichtbij en bijzonder.
Van harte bent u welkom in deze gedach-
tenisviering. We bidden om licht, om blij-
vend leven voor hen die zijn gestorven.
We bidden om licht en om levenskracht
voor ons zelf in de voortgang van ons
eigen leven. Mogen we elkaar tot kracht
en troost zijn in deze bijzondere viering
van Allerzielen. 
Het is mogelijk om na de viering een be-
zoek aan het graf of aan de graven te
brengen en daar een graflicht aan te ste-
ken of bloemen te brengen als een bijzon-
der teken van aandacht en
verbondenheid. In de avond zullen een
aantal bouwlampen daar licht versprei-
den.
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GGAAAATT  UU  VVEERRHHUUIIZZEENN
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of
met deze bon.

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

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

Allerzielen – 2 novemberKerstzang-
dienst 
Op zondag 17 december is er in
onze kerk de jaarlijkse Interker-
kelijke Kerstzangdienst, geor -
ganiseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken. Het aan-
vangsuur is ’s middags om 16.30
uur. Als christenen van ver-
schillende kerken en als men-
sen van goede wil zijn we van
harte welkom in een gezamen-
lijk getuigenis in geloof, gebed
en onderlinge verbondenheid.

In de volgende uitgave, het
kerstnummer van ‘Nu en Straks’,
volgt de verdere invulling van
het programma. Welkom in dit
samenzijn! 

Plaatselijke Raad van Kerken,
Andijk, Onderdijk, 
 Wervershoof, Zwaagdijk.  
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De dag begon met een feestelijke  viering in aanwezigheid
van collega pastores; het gemengd koor had al weken ge-
oefend om met hun muzikale bijdrage de viering tot een
groot succes te maken en dat is ze meer dan gelukt. Aan het
einde van deze feestelijke viering in de kerk, waarbij heel
veel parochianen aanwezig waren, werd de pastor verrast
met de uitreiking van de gouden Werenfriduspeld met
daarbij een oorkonde en mooie woorden van de secretaris
van de parochieraad: Carine Kuin. Nog niet eerder is die
‘gouden’ eer ten deel gevallen aan iemand binnen de paro-
chie. De kinderen in de kindernevendienst zorgden nog
voor een extra verrassing door aansluitend op deze huldi-
ging de beide pastores toe te zingen met een spontaan
 afscheidslied met als afsluiter het refrein van het Wervers -
hover volkslied. Tot slot vormden de kinderen van het kin-
derkoor Weereenlied samen een erehaag van kleurrijke
bogen waaronder de pastores de kerk verlieten onder het
zingen van het prachtige Werenfriedlied dat door de gehele
parochie met groot  enthousiasme werd meegezongen. 
Na afloop van de viering wachtte een volgende verrassing;
de fanfare had zich buiten opgesteld om de pastor een
 muzikale aubade te brengen. Het weer werkte fantastisch
mee, zodat dit de dag nog stralender maakte dan die al was.
Na afloop van de aubade stond er een old-timer gereed om
de pastor door een met vlaggen versierde Dorpsstraat naar
’t Fortuin te rijden voor een besloten bijeenkomst met ge-
nodigden. Tijdens deze bijeenkomst werden mooie woor-
den gesproken en teruggeblikt op de prachtige viering in
de kerk. Om 14.00 uur moest ruimte worden gemaakt voor
de algemene receptie die massaal werd bezocht door
 mensen van binnen, maar ook buiten de parochie. Hoogte-
punt van deze receptie was de overhandiging van het geza-
menlijke cadeau door Beau en Floor: een bundeling van

herinneringen aan pastor Suidgeest - met dank aan allen
die de moeite hebben genomen om iets moois op papier te
zetten voor onze pastor - en het bekend maken van het be-
drag dat door de parochianen is bijeengebracht uit respect
en waardering voor zijn grote inzet. Met het invullen van
een cheque kon uiteindelijk het geweldige bedrag van maar
liefst € 10.035,00 bekend worden gemaakt, iets waar onze
pastor, bekend om zijn eenvoud, zichtbaar verlegen mee
was. Diverse woordjes en optredens en de aanwezigheid van
heel veel mensen zorgden voor een heel afwisselende en ge-
zellige receptie; een meer dan verdiende blijk van waarde-
ring voor alle inzet en betrokkenheid die onze pastor al die
jaren heeft laten zien. Pastor, met elkaar kunnen we terug-
kijken op een prachtige dag, een dag met een gouden
randje, een dag om niet te vergeten. Niet alleen voor u, maar
ook voor alle mensen om u heen.
Heel veel dank aan het gemengd koor voor het verzorgen
van de prachtige gezangen, de collega pastores, de lectoren
en de misdienaars voor hun assistentie bij de (samenstel-
ling van) viering, de kosters voor de praktische gang van
zaken, de fanfare St. Caecilia voor de mooie muzikale klan-
ken, Tiny Copier voor het meedenken in de vormgeving
van de oorkonde, Marian en Thea en secondanten voor de
begeleiding van de kindernevendienst, Sjaak Weel voor het
belangeloos beschikbaar stellen van zijn old-timer, de
 bewoners van de Dorpsstraat voor hun medewerking om
massaal de vlag uit te hangen, de verkeersregelaars Jos en
Dirk die alles in goede banen wisten te leiden, de bloem-
versiergroep (wat zag de kerk er weer mooi uit), de schen-
kers van de bloemen, de administratie voor de aanlevering
van adressen, de contactpersonen voor het bezorgen van de
brieven, de fotografen en filmers voor het vastleggen van
bijzondere momenten, Ton voor het regelen van het druk-
werk, Gerard Bot voor het zo herkenbare artikel in De Bin-
ding, Thea en Jopie als steunpilaren bij de verhuizing van
‘pastoor’, Frank en Karin voor hun warme ontvangst en niet
in de laatste plaats u allen die onze pastor een dag hebben
bezorgd die hem toekwam en hem ongetwijfeld nog heel
lang bij zal blijven.
Pastor, Het ga u goed! We hopen dat u nog heel lang in een
goede gezondheid mag genieten van uw welverdiende ‘oude’
dag in uw nieuwe appartement in Voorhout. Tot ziens!
Werkgroep Afscheid Pastor Suidgeest

Afscheid pastor Suidgeest
Zondag 15 oktober was een bijzondere dag voor de ge-
meenschap van  Wervershoof; na 38 jaar werkzaam te zijn
geweest binnen de regio nam  pastor Suidgeest afscheid
van de zijn zo vertrouwde Werenfridusparochie. Een dag
met een – met recht – gouden randje. Tevens werd deze
dag afscheid genomen van pastor Koning.

Pastor Jaap Suidgeest, pastor Jan Suidgeest, pastor Jan van
Dril en pastor Sjaak de Boer.



Soms loop je tegen bijzondere woorden aan, zoals eens een
collega-pastor het  herkenbaar verwoordde over de kerk als
een heel verschillende ruimte met verschillende stemmin-
gen, verschillende  ervaringen, de kerk verweven met ons
leven.  
De kerk: een feestzaal voor onze vieringen,  een eetzaal om
er samen te nuttigen, een ziekenzaal voor onze verwondin-
gen, een trouwkamer voor onze liefde, een rouwkamer voor
onze hoop met verwerking om wat we meemaken, wat ons
is overkomen, een wachtkamer voor ons  geloof onderweg.

Al zulke woorden, … zij zeggen iets over de kérk, waarvan
de muren als het ware als twee grote armen in een open
houding, in een wijds gebaar van binnenuit naar buiten toe
zijn gericht om welkom te heten.
Het zegt iets over de ménsen die welkom zijn en door de
open deur naar binnen komen,… met wat zij meemaken of
met zich meedragen, hun levensweg met verschillende er-
varingen, lief en leed, jong en oud, kind en ouder: op zoek
naar troost of uiting gevend aan dankbaarheid, met hun
vraag om zegen over hun leven, met een kind bij de aan-
vang van zijn of haar levensweg of bij het afscheid van dier-
baren, hier samen.
Het zegt iets over de pástor, met zijn plaats daar ergens mid-
den in, nadrukkelijk aanwezig of ergens in de zijlijn. Met
zijn  invulling van tijd en werk, met zijn taak en opdracht.
De pastor nooit los van  medewerkers, nooit los van vrij-
willigers in een geheel van activiteiten en taken op ver-
schillend terrein, nooit los van goede collega’s binnen de
regio in een goed  samenwerkingsverband: als bevestiging
en steun voor elkaar. Ook zélf zoekend naar invulling van
geloof en pastoraat in de tijd van nu.

Ik heb me dikwijls bevoorrecht en dankbaar gevoeld om als
reisgezel of metgezel mee te mogen trekken met de mede-
mens hier, met zijn of haar levensweg. Het was heel wat
keren met béwondering en vérwondering en respect om
het levensverhaal van anderen. 

Het was te verwachten, dat op een dag de afsluiting van
 pastoraat en het afscheid van parochie en regio er zou
komen, van twee pastores tegelijk. Het was ruim  tevoren
aangekondigd, een niet alledaags  bericht.

Verbonden met elkaar is de afscheidsviering bijzonder ge-
weest op zondag 15 oktober jl. in onze St.Werenfriduskerk.
Het was een heerlijk volle kerk. De gekozen themawoorden
waren bijzonder: verbondenheid, dankbaarheid, herinne-
ringen. Drie woorden met een eigen invulling en beteke-
nis, terugkijkend naar vele jaren in het verleden tot de
dagen van het heden. Dank voor de mooi verzorgde litur-
gieviering, dank aan het Gemengd koor, een viering met
toepasselijke gebeden en lezingen en mooi gesproken woor-
den, rond het altaar met collega’s en assistenten. Dank aan
de kinderen met hun blije lied en aanwezigheid, dank zeker
ook aan de mooie versiering in de kerk. De verbondenheid
samen was sterk voelbaar vanuit vele herinneringen en een
sfeer van dankbaarheid.

Het was een mooie rit vanuit de kerk naar ’t Fortuin met
oldtimer, vele vlaggen langs de kant, fanfareklanken vrolijk
op dat uur van de zondag.

En dan de middag, een tweede hoogtepunt in ’t Fortuin. Een
tweedelige receptie, prachtig verdeeld met veel toeloop,
goed in banen geleid door de beide ceremoniemeesters, een
topper! Veel dank voor alle goede wensen, dankwoorden
en liederen, attenties en verrassingen. Het hoofdcadeau
kreeg alle aandacht en applaus, het formidabele bedrag van
10.035 euro!  Een tweede hoofdcadeau kreeg eenzelfde aan-
dacht en applaus: twee prachtige jubileum-boeken, volge-
schreven met herinneringen, dankwoorden, persoonlijke
terugblikken, enz.  Twee boeken, met de nodige zorg voor-
bereid op weg naar een prachtig resultaat, de gemeenschap
zelf aan het woord. Even bijzonder was de prachtige Paro-
chiespeld, opgespeld gekregen als dank en herinnering.
Dank voor persoonlijke woorden, in brieven, op kaarten.
Dank voor dat alles. Het was een mooi en hartelijk samen-
zijn, om dankbaar aan terug te denken, dat blijven we zeker
nog een tijd doen!

Voor de komende jaren heel veel goeds toegewenst, met el-
kaar verbonden. Met weer andere pastores mag het de
moeite waard blijven om daarin te blijven geloven, die weg
met elkaar te gaan, met vertrouwen en alle zin. De lezingen
van de afscheidsviering wijzen ons daarbij een weg, in her-
innering aan de jonge kerk van het begin, aantrek kelijk en
dynamisch, sociaal gericht, een thuis bij elkaar. De tweede
lezing roept ons op om als zout en licht te zijn, een zichtbare
uiting van ons christen-zijn. Bovenstaande gedachten, mij-
meringen en dank mede namens pastor/diaken C. Koning.
Met een hartelijke groet en heel veel goede wensen aan u
allen!

Pastor J. Suidgeest

Dankbare terugblik
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Beminde gelovigen…… Zo heet een boek van Godfried
Bomans, voor mij een inspirerende en ludieke mens. Een
aanhef ook waarmee men vroeger de parochianen aansprak
bij het begin van de preek. Veel van wat ons vroeger ver-
trouwd en dierbaar was, is verdwenen of zo “bij de tijd” ge-
bracht, dat het nog nauwelijks te herkennen is. Gelukkig
zijn er ook zat dingen die gewoon zichzelf zijn gebleven.
Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de Noord-Hollandse
recht-door-zee mentaliteit of de bereidwilligheid waarmee
men in West-Friesland voor een ander klaar staat. Beide heb
ik al mogen ervaren in de korte tijd dat ik in onze regio
 aanwezig ben. Werken durf ik het nog niet te noemen, daar

pastor Suidgeest de afgelopen weken nog alles heeft opge-
vangen en gedaan. 
Zondag de 22e oktober was het voor mij een spannende
dag! Toen mocht ik het stokje overnemen van de pastor die
hier als herder/priester 38 jaar onder “zijn schaapjes” heeft
geleefd als mensen-mens. Dan is de druk die op de schou-
ders van zijn opvolger rust nogal groot. Deze druk vloeide
echter van mij af door alle vriendelijke woorden die ik
mocht ontvangen. Vooral die meneer die zei: “Ik hoop dat
je je snel THUIS voelt; dan komt je toewijding aan de men-
sen vanzelf wel,” ben ik erg dankbaar. Hij begreep wat er in
mij omging. En de leuke kaart van de buren op nummer 94
staat pontificaal op mijn bureau.
Aan allerlei geluiden in huis moet ik nog erg wennen,
vooral des nachts. Ben al regelmatig met mijn slaapmuts op
door de pastorie wezen rennen, omdat ik van alles dacht te
horen.
Als goed Katholiek (daar reken ik mij voor het gemak maar
even toe), heb je naast de kerk natuurlijk ook belangstelling
voor het dorpsleven. Snel hoop ik daarin wegwijs te raken;
zo heb ik mijn eerste rummikub-avondje al in de agenda
mogen zetten.
Verder komt er erg veel aan nieuwe dingen op mij af, vooral
namen. Vergeef het mij dus als ik in het begin niet gelijk uw
naam paraat heb. Dat komt gerust nog wel. Na verloop van
tijd heb ik de mensen en de regio vast in mijn hart gesloten.
Andersom hoop ik dat natuurlijk ook. Medemblik en
 Wervershoof heb ik inmiddels iets beter leren kennen  
en nu de andere mooie plaatsen nog in onze regio. Alle hulp
om te integreren is in dankbaarheid aanvaard!

Beminde gelovigen…

Enkele impressies van de installatie van kapelaan Peter Piets
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Foto`s gemaakt door Margreta Snoek. 
Op vorige pagina en hierboven de eerste Eucharistieviering. 
Onder een praatje met enkele parochianen, het Mariabeeld en onze kerk.
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Uit de vergadering van 
september 2017

Onderhoud en 
financiën

Er is een nieuwe stroomkabel gelegd
van de weg naar de meterkast van de
pastorie en van de kerk. In de voor-
kamer van de pastorie komt in het
achterste gedeelte een wand als af-
scheiding. Voor pastor André Dekker
wordt dat een geschikte ruimte als
werkkamer met bureau, boekenkast,
enz. Mooi centraal gelegen in de regio.
Op de eerste verdieping krijgen enkele
kamers een opknapbeurt voor de op-
volger van pastor Suidgeest, kapelaan
Piets. Tijdig gaan verhuisspullen van
de pastor naar Voorhout. Daarmee
komen de kamers vrij. Het gaat om
schilderbeurt en nieuwe vloerbedek-
king. De tuinmannen zijn gevraagd
om waar nodig een helpende hand te
bieden, van harte welkom. In onder-
ling overleg wordt bekeken op welk
termijn het een en ander kan gebeu-
ren, het meeste uiteraard voor half ok-
tober. 
De penningmeester buigt zich in klein
comité over het belangrijke punt van
subsidies. 
Het betreft de kerk. De regelingen
gaan over meerdere jaren. Het is nu al
bekend dat de subsidie-uitkering een
minder percentage gaat worden, van
65% naar 50%. Het rapport, opge-
maakt door Monumentenwacht, is
daarbij een goede gids. Daarin is een
goed overzicht te vinden over de sta-
tus van het kerkgebouw naar allerlei
onderdelen. Er is nu ook een subsidie-

regeling voor het onderhoud van het
orgel. Er is in het afgelopen jaar veel
onderhoud geweest zoals schilder-
beurt kerk en een nieuw hek langs de
straat, een mooie verbetering. Op de
volgende vergadering in oktober
komen de financiële cijfers van heden
en van de komende jaren op tafel. 
Ook zal er aandacht zijn voor ons
 jaarplan betreffende invulling van ac-
tiviteiten en bijzonderheden. De eco-
noom van het bisdom heeft een brief
geschreven betreffende noodzakelijke
bezuinigingen die op korte termijn
nodig zijn voor nu en de komende
jaren. Er vallen om die reden ontsla-
gen van medewerkenden. 
Er is een brief binnengekomen van het
bisdom betreffende de overgang naar
een nieuwe automatisering voor paro-
chies. Enkele informatieavonden zijn
daartoe gepland, 18 september en 4
oktober. Vanuit de parochie gaat er een
afvaardiging heen. 

Catechese en Liturgie

Voor de kerk is er een nieuwe geluids-
installatie gekomen. Het is nog zoeken
naar de goede geluidsweergave. Be-
langrijk is om de juiste afstand in te
nemen vlak bij de microfoon. De lec-
toren zijn eraan gewend. Lezers vanuit
familie bij bijzondere vieringen zou-
den tevoren kunnen oefenen in de
kerk. Dat zou goed zijn en is altijd te
regelen. 
In september zijn de eerste vergade-
ringen wat betreft Eerste Communie
en Vormsel. De werkgroepen bereiden
zich erop voor, gericht naar invulling
en informatie voor het komend sei-
zoen. 
Marit Verdonschot heeft toegezegd dat
ze in het komend jaar doorgaat met
het dirigeren van het Kinderkoor, een
blij en welkom bericht. Dat mogen we
ook zeggen van de tekstgroep erom-
heen, van harte welkom. 

Aan het begin van het seizoen komt
het naderende vertrek van pastor
Suidgeest dichterbij. Het is een af-
scheid van twee pastores, het betreft
ook pastor Koning van de parochie
Zwaagdijk-Oost. Een week na de af-
scheidszondag (15 oktober) is de pre-
sentatieviering van kapelaan Piets, op
zondag 22 oktober. De liturgie wordt
mede voorbereid vanuit onze lecto-
rengroep. 
Zaterdag 9 september is het Open Mo-
numentendag. Onze kerk is er heel ge-
schikt voor om in de overdaguren
open te zijn voor bezoekers. In een
fraaie krant is verdere informatie over
deze dag te vinden wat betreft een va-
riatie aan te bezoeken objecten, een
fraai geheel.
Het AOW-Jongerenkoor viert zater-
dag 23 september hun 50 jarig jubi-
leum, aansluitend met een receptie.
Ook oud-leden zijn benaderd en van
harte welkom om mee feest te vieren.
Mooie viering van harte toegewenst,
een hartelijk proficiat. Voor de verdere
tijd ná het jubileum zal het koor in een
andere vorm doorgaan, aangepast aan
de mogelijkheden die er zijn. Het koor
zal present zijn met Kerstmis, met
Pasen en bij het Vormsel in onze kerk,
een welkome aanwezigheid. Ook bij
bijzondere momenten in het dorp ter
opluistering.

Kerkhof en 
Tuin

Soms is een graf verzakt op het kerk-
hof. Daar zijn meer voorbeelden van.
Afgesproken wordt om het hele kerk-
hof eens na te lopen om te zien en te
noteren of er nog meer voorbeelden
zijn. Misschien kunnen we tot een ge-
zamenlijk herstel besluiten.
Vreeker Begraafplaatsenservice viert
op 29 september a.s. het 20 jarig jubi-
leum op adres: De Hout 47, Hem-Ven-
huizen. ’s Middags is er gelegenheid
om hun nieuwe pand te bezichtigen.
Een uitnodiging daartoe is binnenge-
komen.

Nieuws van de parochieraad



Kerk en samenleving Met het Diaconaal Weekend op zon-
dag 12 november zingt het
Kinder/Jeugdkoor. Als thema en doel
is gekozen: SOS-Kinderdorp. Verdere
voorbereiding en overleg volgen bin-
nenkort.
De plaatselijke Raad van Kerken orga-
niseert in de Vredesweek van septem-
ber een avond over de Islam en het

verschijnsel IS. De avond is woensdag
20 september, aanvang 20.00 uur. Het
samenkomen is in de dagkerk van de
r.k. kerk te Andijk-West. Spreker is dhr.
Ruigrok van Pax-Nederland, actueel
genoeg. 

Dat was het voor deze keer.

Zondag 8 oktober, begon met een WoCo-viering in de We-
renfriduskerk, o.l.v. Rina Schouten en Moniek van Velzen. 
De ontvangst was hartelijk, mooie woorden werden ge-
sproken, omdat het dameskoor 70 jaar bestaat. We presen-
teerden ons als jubilerend koor en zongen lekker met Nel
Schouten als dirigente en Jan van der Leek onze organist
op het orgel. Zoals gebruikelijk begonnen we boven met het
zingen van de Mis. Tijdens de collecte werd een nieuw Ave
Verum gezongen speciaal ingestudeerd voor deze viering.
Na de communie ging het dameskoor de trap af om door
het middenpad naar voren te lopen en plaats te nemen ach-
ter het altaar. Daar hebben we nog het slotlied en twee num-
mers van onszelf gezongen, waarna voorin de kerk
gelegenheid was om het dameskoor te feliciteren. Dat deed
ons allemaal goed, er was een goede opkomst in de kerk.
We gingen met alle genodigden naar het ’t Fortuin om daar
het feest voort te zetten, met muziek van Sjaak Steltenpool
en Vok Berkhout.  Tijd om lekker mee te zingen maar ook
om gezellig bij te kletsen en terug te blikken op de afgelo-
pen jaren. Op een beamer werden foto’s gepresenteerd waar
een ieder leuke herinneringen aan had en met elkaar be-
sprak.
Vele bijzondere momenten zijn er geweest de afgelopen 70
jaar. Met jubilarissen binnen het dameskoor van 25, 40 en
60 jaar lidmaatschap. De Eucharistievieringen, WoCo’s,
avondwake ’s en concerten die we hebben gezongen door

de jaren heen gaven ons een gevoel van dankbaarheid. We
voelden ons dan ook nauw betrokken bij deze parochie.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor de leuke reac-
ties die we hebben gekregen in de vorm van een kaartje een
WhatsApp berichtje en zelfs via Facebook werden we gefe-
liciteerd. De vele handdrukken en welgemeende woorden
van ‘ga zo door en wat hebben jullie weer mooi gezongen’,
heeft ons goed gedaan. Het stimuleert ons dameskoor
enorm om zo door te blijven gaan. 
We kijken terug op een geweldig feest en zijn dankbaar voor
alle waardering die we hebben gekregen op deze mooie dag.
Alles was goed voor elkaar. We willen de dames van het be-
stuur hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Groeten de Voorzitter
Margriet de Vries

70-jarig jubileum van het Dameskoor
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Broeders en zusters,

Ook dit jaar worden wij op Wereldmissiezondag uitgeno-
digd ons te verzamelen rondom de persoon van Jezus, “ab-
soluut de eerste die geëvangeliseerd heeft en de grootste”
(Paulus VI, Evangelii Nuntiandi, 7), die ons voortdurend
uitzendt om het evangelie van de liefde van God de Vader
met de kracht van de heilige Geest te verkondigen. Deze
dag nodigt ons uit om opnieuw na te denken over missie in
het hart van het christelijk geloof. De Kerk is in haar wezen
missionair; anders zou zij niet langer de Kerk van Christus
zijn maar een beweging onder vele andere die hun doel snel
bereiken en vervolgens verdwijnen. Daarom is het belang-
rijk onszelf enkele vragen te stellen over onze christelijke
identiteit en onze verantwoordelijkheid als gelovigen in een
wereld die gekenmerkt wordt door verwarring, teleurstel-
ling en frustratie, en die verscheurd wordt door talrijke
broederoorlogen waarvan vooral onschuldige mensen het
slachtoffer worden. Wat is de basis van onze missie? Wat is
het hart van onze missie? Welke zijn de wezenlijke houdin-
gen die we nodig hebben om onze missie te kunnen uit-
voeren? Missie en de transformerende kracht van het
evangelie van Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven
1
De missie van de Kerk, gericht tot alle mensen van goede
wil, is gebaseerd op de transformerende kracht van het
evangelie. Het evangelie is een Blijde Boodschap die een
aanstekelijke vreugde in zich draagt, omdat ze het nieuwe
leven bevat en schenkt: het leven van de verrezen Christus,
die ons zijn levengevende Geest schenkt en zo voor ons
Weg, Waarheid en Leven wordt (vgl. Joh, 14,6). Hij is de Weg
die ons uitnodigt hem met vertrouwen en moed te volgen.
Wanneer wij Jezus volgen als onze Weg, ervaren we Waar-
heid en ontvangen zijn Leven, dat de volheid van gemeen-
schap met God de Vader in de kracht van de heilige Geest
is. Dat leven maakt ons vrij van elke vorm van egoïsme en
is een bron van creativiteit in liefde.

2
God de Vader verlangt deze existentiële ommekeer van zijn
zonen en dochters, een ommekeer die zijn uitdrukking
vindt in aanbidding in geest en waarheid (Joh. 4,23-24),
door een leven geleid door de heilige Geest in navolging
van Jezus de Zoon tot eer van God de Vader. “De heerlijk-
heid van God is de levende mens” (Irenaeus, Adversus Ha-
ereses IV, 20,7). Op deze manier wordt de verkondiging van
het evangelie een levend en effectief woord dat tot stand
brengt wat het verkondigt (Jes. 55,10-11): Jezus Christus,
die voortdurend vlees wordt in elke menselijke situatie (vgl.
Joh. 1,14). Missie en de kairos van Christus.
3
Bij de missie van de Kerk gaat het er dus niet om een reli-
gieuze ideologie te verspreiden en ook niet om het aanbe-
velen van een verheven ethiek. Veel bewegingen over de
hele wereld inspireren tot hoge idealen of manieren om een
betekenisvol leven te leiden. Door de missie van de Kerk
verkondigt en handelt Jezus zelf voortdurend en daarmee is
ze de kairos, dat wil zeggen het gunstige moment voor het
heil in de geschiedenis. Door de verkondiging van het evan-
gelie wordt de verrezen Jezus onze tijdgenoot, zodat diege-
nen die hem met geloof en liefde verwelkomen de
transformerende kracht kunnen ervaren van zijn Geest die
de  mensheid en de schepping vruchtbaar maakt, zoals de
regen dat doet met de aarde. “Zijn verrijzenis is niet een ge-
beuren in het verleden; het bevat een levenskracht die de
wereld heeft doordrongen. Waar alles dood lijkt, springen
plotseling tekenen van de verrijzenis op. Het is een on-
weerstaanbare kracht” (Evangelii Gaudium, 276).
4
We moeten nooit vergeten dat “aan het begin van het chris-
ten zijn niet een ethische beslissing staat of een grootse ge-
dachte, maar de ontmoeting met een gebeurtenis, met een
Persoon, die aan ons leven een nieuwe horizon en daarmee
zijn definitieve richting gaf” (Benedictus XVI, Deus Caritas
Est, 1). Het evangelie is een persoon die zichzelf voortdu-
rend schenkt en diegenen die hem ontvangen met nederig
en daadwerkelijk geloof, steeds opnieuw uitnodigt zijn
leven te delen door een daadwerkelijke deelname aan het
paasmysterie van zijn dood en verrijzenis. Door het doop-
sel wordt het evangelie een bron van nieuw leven bevrijd
van de heerschappij van de zonde, verlicht en getransfor-
meerd door de heilige Geest. Door het vormsel wordt het
een versterkende zalving die door diezelfde Geest, nieuwe
wegen en strategieën wijst voor het getuigen en het nabij
zijn. Door de eucharistie wordt het voedsel voor nieuw
leven, een “medicijn van onsterfelijkheid” (Ignatius van An-
tiochië, Ad Ephesios, 20,2).
5
De wereld heeft het evangelie van Jezus Christus absoluut
nodig. Door de Kerk continueert Christus zijn missie als de
Barmhartige Samaritaan, zich bekommerend om de bloe-

Wereldmissiezondag
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dende wonden van de mensheid en als Goede Herder,
voortdurend zoekend naar degenen die dwalen over kron-
kelende wegen die nergens toe leiden. God zij dank zijn er
veel belangrijke ervaringen die getuigen van de transfor-
merende kracht van het evangelie. Ik denk aan de student
van het Dinka-volk die ten koste van zijn eigen leven een
student van de vijandige Nuer-stam redde, die op het punt
stond te worden gedood. Ik denk aan de eucharistieviering
in Kitgum in het noorden van Oeganda, een regio die ge-
teisterd werd door gewelddadigheden en bloedige aanval-
len van rebellen. Daar liet een missionaris de mensen de
woorden van Jezus aan het kruis herhalen: “Mijn God, mijn
God, waarom hebt Gij mij verlaten?”, als een uitdrukking
van de wanhopige schreeuw van de broeders en zusters van
de gekruisigde Heer. Voor de mensen was deze viering een
immense bron van troost en moed. En we kunnen denken
aan de vele, ontelbare getuigenissen over hoe het evangelie
helpt om bekrompenheid, conflicten, racisme en tribalisme
te overwinnen door overal en voor iedereen verzoening,
broederschap en delen te bevorderen. Missie zet aan tot een
spiritualiteit van voortdurende uittocht, pelgrimage en bal-
lingschap.
6
De missie van de Kerk is bezield door een spiritualiteit van
voortdurende uittocht. We worden uitgedaagd “uit de eigen
gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben
naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het
licht van het Evangelie” (Evangelii Gaudium, 20). De missie
van de Kerk moedigt ons aan een voortdurende pelgrimage
te ondernemen door de verschillende woestijnen van het
leven, door de verschillende ervaringen van honger en dorst
naar waarheid en gerechtigheid. De missie van de Kerk
vraagt een gevoel van constante ballingschap om ons ervan
bewust te maken, in onze dorst naar oneindigheid, dat wij
ballingen zijn op reis naar ons uiteindelijke thuis, balance-
rend tussen het “reeds” en “nog niet” van het hemelse ko-
ninkrijk.
7
Missie herinnert de Kerk eraan dat zij geen doel in zichzelf
is, maar slechts een bescheiden instrument en bemiddelaar
van het Rijk Gods. Een Kerk die op zichzelf betrokken is en
tevreden met aardse successen, is niet de Kerk van Christus,
zijn gekruisigde en verheerlijkte Lichaam. Daarom geven
wij de voorkeur aan “een Kerk die gekneusd, gewond  en
vuil is, omdat zij langs de straten is uitgetrokken, boven een
Kerk die ziek is omdat zij gesloten is en uit gemakzucht zich
vastklampt aan eigen zekerheden” (ibid., 49). Jonge men-
sen, de hoop van de missie.
8
Jonge mensen zijn de hoop van de missie. De persoon van
Jezus Christus en de Blijde Boodschap die hij verkondigde,

blijven veel jonge mensen aanspreken. Zij zoeken wegen
om zich met moed en enthousiasme in dienst te stellen van
de mensheid. “We moeten erkennen dat […] er vele jonge-
ren zijn die zich solidair inzetten voor het leed in de we-
reld, en dat in verschillende vormen van actie en
vrijwilligerswerk. Wat is het mooi dat jongeren ‘pelgrims
van het geloof ’ zijn, gelukkig omdat ze Jezus brengen in ie-
dere straat, op ieder plein en in iedere uithoek van de
aarde!” (ibid., 106). De volgende gewone Algemene Verga-
dering van de Bisschoppensynode, die in 2018 zal worden
gehouden met als thema “Jonge mensen, het geloof en roe-
ping”, vormt een welkome gelegenheid, om jonge mensen te
enthousiasmeren voor de gemeenschappelijke missionaire
verantwoordelijkheid, die hun grote verbeeldingskracht en
creativiteit nodig heeft. De dienst van de Pauselijke Missie-
werken.
9
De Pauselijke Missiewerken zijn een waardevol instrument
om in alle christelijke gemeenschappen het verlangen te
wekken om de eigen grenzen en de eigen zekerheden te
overschrijden en af te breken, met als doel het verkondigen
van het evangelie aan alle mensen. Door een in het alle-
daagse leven gewortelde diepe missionaire spiritualiteit en
een voortdurende inzet voor het wekken van een missio-
nair bewustzijn en enthousiasme, worden kinderen, jonge-
ren, volwassenen, gezinnen, priesters, bisschoppen en
religieuzen opgeroepen om een missionair hart in iedereen
tot ontwikkeling te laten komen. Wereldmissiezondag, ge-
organiseerd door het Missiewerk voor de geloofsverbrei-
ding is een goede gelegenheid om het missionaire hart van
alle christelijke gemeenschappen te verenigen in gebed, le-
vensgetuigenissen en gemeenschap van goederen, en zo een
antwoord te zijn op de enorme en zwaarwegende noden
van evangelisatie. Onze missie uitvoeren met Maria, Moe-
der van de evangelisatie.
10
Broeders en zusters, laten wij ons in het uitvoeren van onze
missie, inspireren door Maria, Moeder van de evangelisatie.
Bewogen door de Geest verwelkomde zij het Woord des le-
vens in de diepte van haar deemoedige geloof. Moge de
Maagd Maria ons helpen, “ja” te zeggen, in het bewustzijn
van de dringende nood de Blijde Boodschap van Jezus te
laten weerklinken in onze tijd. Moge zij in ons een her-
nieuwde ijver opwekken om de Blijde Boodschap van het
leven dat de dood overwint, aan allen te brengen. Moge ons,
op haar voorspraak, de heilige vrijmoedigheid vervullen,
die nodig is om nieuwe wegen te ontdekken om de gave van
verlossing naar iedereen te brengen. 
Uit het Vaticaan, 4 juni 2017, Hoogfeest van Pinksteren 

Franciscus
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SOS Kinderdorpen is een goed doel
dat hulp biedt aan kansarme kinderen
in 134 landen en gebieden. 
We helpen weeskinderen maar ook
kinderen die de zorg van hun familie
zijn verloren of dreigen te verliezen.
Want om zich te kunnen ontwikkelen
tot zelfstandige volwassenen moeten
kinderen waar ook ter wereld kunnen
opgroeien binnen de veiligheid van
een liefdevolle familie. SOS Kinder-
dorpen begint daarom bij de basis: een
liefdevolle en veilige familie voor ieder
kind.

Geschiedenis SOS Kinderdorpen

"Er zijn verschillende goede manieren
om kinderen te helpen. Onze aanpak
is niet de enige manier, maar het is
welbewust een eenvoudige manier.
Daar ligt precies onze kracht: geen in-
gewikkelde systemen, geen grote psy-
chologische module en geen dogma.
Hoe SOS Kinderdorpen werkt is zo
simpel dat de hele wereld het kan be-

grijpen. Gewoon ervoor zorgen dat
een kind weer kan opgroeien binnen
de veiligheid van een liefdevolle fami-
lie. Met een moeder, broertjes en zus-
jes. Dat is alles. Niets kan duidelijker
zijn dan dat." 
Hermann Gmeiner

SOS Kinderdorpen Nederland maakt
onderdeel uit van SOS Kinderdorpen
Internationaal dat in 1949 werd
 opgericht door de Oostenrijkse jeugd-
 welzijnswerker Hermann Gmeiner.
Gmeiner was vijf jaar oud toen zijn
moeder stierf. Deze traumatische
 ervaring en zijn werk als jeugdwel-
zijnswerker waarin hij met vele oor-
logswezen en ontheemde kinderen in
aanraking kwam, maakte dat hij een
diepe verantwoordelijkheid voelde om
deze kinderen te helpen. Hij geloofde
dat een veilig thuis, met een liefdevolle
moeder en broertjes en zusjes, essen-
tieel is voor de fysieke, mentale en
emotionele ontwikkeling van een kind.
Zeker voor een beschadigd kind.

Na de opening van het eerste kinder-
dorp in het Oostenrijkse Imst in 1949,
volgden wereldwijd vele andere kin-
derdorpen en programma’s, met name
in ontwikkelingslanden. Nu, ruim 65
jaar later, ligt de focus van ons werk
nog altijd op deze familiegerichte aan-
pak.

Hermann Gmeiner met SOS kinderen

Over SOS kinderdorpen



Beste mensen,

Vrijdag 6 oktober hebben wij op informele wijze afscheid
genomen van pastor Jan Suidgeest met een zogenaamd
“borrelconcert”. De muzikale klanken van het duo Anaes-
toso (Anne op dwarsfluit en Annah op viool) streelden het
gehoor. Geweldig wat die dames uit hun instrument kun-
nen halen. Top.

Daarnaast verrasten wij de vertrekkende pastor met een
high wine met de daarbij behorende hapjes.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Robert Jan van
Rooijen die daarvoor zorg droeg.

Ik wil u nog een tweetal projecten onder de aandacht
 brengen.

Allereerst Stichting Manda. Stichting Manda is werkzaam
in het zuiden van Kenya (Mwangwei). Zij hebben een
 verzoek tot sponsoring bij ons neergelegd. Ze willen een
tweede schaduwhal en een tweede waterbron gaan aan leg-
gen, zodat de productie verder kan worden uitgebreid. Eind
oktober gaat er een groep vrijwilligers naar Kenya om te
helpen met de realisatie van het geheel.

Wouter de Groot (25 jaren jong) is 21 september richting
Nepal gegaan om daar met een team van vrijwilligers
(Stichting “For a Purpose”) een school te herbouwen die na
de aardbeving van 2015 is vernield. Dat doen ze samen met
de mensen daar, zodat ook zij de techniek van “earthbag
 architecture” kunnen leren. Bij “earthbag architecture” wor-
den Propyleenzakken gevuld met aarde, waarna deze aarde
gecompreseerd wordt. De met aarde gevulde zakken
 vormen de basis van de muren, die verder verstevigd
 worden met metaal. 

Beide projecten hebben wij financieel ondersteund.

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

oktober 2017

PPCCIIWij geven om elkaar!
Zit u in financiële nood?

Of heeft u plotseling een grote financiële tegenvaller, 
terwijl u altijd al de eindjes aan elkaar moet knopen?

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) kan u daar misschien bij
helpen.
Bel voor Wervershoof: mevrouw A.C.M. Wildoër 
tel. nr.: 0228-583731

Gelooft u in stille armoede?
Gelooft u in financiële nood waarin een mens kan verkeren?

EN WILT U HELPEN?

U kunt ons financieel steunen.

PCI Wervershoof:  IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.
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Een jaar al een koppel
Marjo, een van de muzikale Kuipies,
kwam elf jaar geleden via zus Arda, als
organiste bij het kinderkoor. Arda
speelde al zeven jaar orgel. Zij nam die
taak destijds over van John Comman-
deur. 
In de elf jaar dat Marjo orgel speelt bij
het kinderkoor is Marit de vierde diri-
gente. Daarvoor waren Elly Droog,
Sandrine Aker en Dorien Delis actief
bij het koor. (Dorien nam het stokje

van Sandrine over na de grote vakan-
tie van 2015. Na de kerstvakantie van
hetzelfde schooljaar gaf ze het stokje
weer terug aan Sandrine.) 
Marit kwam bij het kinderkoor, nadat
zij verschillende keren gevraagd was.
Ze zei meestal: 
‘Over een jaar of tien vind ik dat
prima.’ Maar toen haar dochter Plien
graag bij het kinderkoor wilde zingen
dacht Marit: als ik haar om kwart voor
zeven naar de repetitie breng en om

kwart voor acht weer ophaal, kan ik
daar net zo goed blijven. Toen zei ze: 
‘Ik wil het een jaar proberen.’ 

Ervaring
Ze heeft geen ervaring met dirigeren.
Tijdens een ‘Avond van Andijk’ stond
ze een keer voor het koor Cantabilé,
maar dat is heel iets anders dan een
kinderkoor. 
Vanaf haar vijftiende zit ze in de
 muziek, voornamelijk in bandjes. Ze
heeft zodoende wel wat podiumerva-
ring. Daarvoor zong ze zelf ook in het
kinderkoor. Van pastoor Janssen
mocht ze destijds eerder naar het Jon-
gerenkoor, omdat hij haar stem niet
‘kwijt’ wilde. Nadat ze een half jaar bij
het Jongerenkoor zong, mocht ze
 auditie doen voor haar eerste band.

‘Ik wil het een jaar proberen’, had ze deze keer gezegd, toen haar wéér werd
gevraagd of ze dirigente van het kinderkoor wilde worden. Het kinderkoor
‘Weereenlied’ dreigde opgeheven te worden bij gebrek aan een dirigente. Dat
zou zo jammer zijn.
Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we Marit Verdonschot en haar
maatje in de muziek Marjo Kaagman-Kuip uitgenodigd voor ons interview,
om te horen hoe de zaken ervoor staan na dit proefjaar.

In gesprek met... 
Marit Verdonschot 
en Marjo Kaagman-Kuip 

Na de kerstvakantie gaf ze het stokje weer terug aan Sandrine



Vijftien jaar was ze toen. Ze speelt
geen muziekinstrument en kan ook
geen muziek lezen. Volgens haar moe-
der danste en zong ze al zodra ze kon
lopen. 

Op gevoel
Ze dirigeert op gevoel, heeft veel ritme
en kan veel noten bereiken met haar
stem. Dat helpt zeker mee. Ze is nu
bezig met de kinderen om een tweede
stem in een lied te zingen. De kinde-
ren leert ze ook om de woorden goed
te articuleren, dat is heel belangrijk.
Ook leren ze moeilijke woorden. Als
het bijvoorbeeld een ‘middeleeuws’
liedje is, weten de kinderen dat ze een
beetje zweverig moeten/mogen zin-
gen. Het werkt positief op kinderen.
Het bewust worden van, en snappen
wat je aan het doen bent, vindt Marit
heel belangrijk.
Het kinderkoor is nu met een Latijns
lied bezig. Na twee oefenavonden zit
het liedje er al in, heel leuk. En ze zin-
gen het uit hun hoofd! Als een van de
kinderen aan Marit vraagt in wat voor
taal ze het liedje ook alweer zingen,
Latijns dus, roep die: 
‘Dat is leuk, want dan kan mijn opa
ons ook verstaan.’

Gezinsvieringen:
Marit zit nu ook bij de werkgroep

 Gezinsvieringen. Dat is wel prettig
voor haar en voor de twee overgeble-
ven vrouwen van de werkgroep. De
thema’s van de vieringen staan meestal
vast.
Afgelopen jaar was heel druk. De
 viering van 200 jaar Wervershoof
kwam erbij en voor Marit zelf ook nog
de viering van 200 jaar Wervershoof
op de Werenfridusschool. Daardoor
vervielen de vieringen in het verzor-
gingshuis en in Zwaagdijk-West en
Onderdijk. Dat willen ze volgend
 seizoen weer oppakken. 

Kinderen en liedjes:
Kinderen vanaf groep vier mogen bij
het kinderkoor komen zingen, ze
moeten goed kunnen lezen. Dat is wel
een vereiste. Het koor bestaat nu uit
twintig kinderen waarvan Marit al
drie jongens heeft ‘gesprokkeld’. Daar
is ze heel trots op.
De liedjes die ze zingen wil Marit
 zoveel mogelijk gespeeld hebben met
‘live’muziek, dus niet van een CD. 

Muziek
Marjo kon aan de bak, omdat niet van
alle liedjes muziek voorradig is. Ze zet
dan de muziek op papier. De toon
moet ook weleens lager gezet worden,
dat doet ze met de hand. Soms is het
van de computer te downloaden. De

andere muzikanten zijn Cor Verdon-
schot op de drum en Sanne Kuin
speelt dwarsfluit. Cor en Sanne komen
de maandagavond voordat we mogen
‘optreden’ ook mee oefenen. Met
Kerstmis en Eerste Communie
meestal meer keer.

Marit laat de kinderen (nog) niet
voorzingen, ze werkt veel met hard en
zacht zingen, tweede stemmetjes, van
klein naar groot of met veel gevoel! Zo
maakt ze een liedje eigen en stelt ze
niemand teleur! Alle kinderen zijn ge-
lijk en bezitten een eigen kracht die ze
tijdens ieder Lied kunnen gebruiken!
‘Soms is een repetitie van drie kwar-
tier best lang,’ vertelt Marit. ‘Het ge-
beurt gelukkig zelden, maar in de
repetitie voor de storm van vorige
week waren de kinderen best druk.
Het leek wel of ze het aan voelden
komen. Maar gelukkig gebeurt het
vaker dat drie kwartier tekort is.’

Opening van het kerkjaar:
12 november opent het kinderkoor dit
kerkjaar om 10.00 uur. Het bestuur
heeft dat gevraagd. Sint Maarten is dan
al geweest. Het thema is ‘Herfst, geven
en delen’. Marjo en Marit mogen zelf
de avond ervoor naar ’t Fortuin i.v.m.
een vrijwilligers bijeenkomst van het
200 jaar bestaan van Wervershoof. Als

Marit heeft al drie jongens ‘gesprokkeld’
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het goed is komen daar maar liefst 150
mensen.
Zondag 15 oktober mag het kinder-
koor tijdens het afscheid van pastoor
Suidgeest zingen. Dan proberen ze
weer tweestemmig te zingen tijdens
het lied ‘Op de top van een wolk’. Ze
zijn er best trots op dat ze dat nog voor
pastoor mogen doen.

Uitjes:
Elk jaar wordt een uitje georganiseerd.
Midgetgolfen en patat eten bij ‘Wat
Aars’ in Onderdijk was het eerste uitje
van Marit. Heel leuk.
Marjo is ongeveer vijf jaar terug met
het kinderkoor en uiteraard begelei-
ding, naar Den Haag geweest, naar
pastor Sjaak de Boer. Ze mochten daar
drie Engelse liedjes zingen/spelen. Dat
heeft veel indruk op haar gemaakt. Het
was geweldig om mee te maken.  
Verder wordt Sinterklaas en Kerst
 gevierd. Meestal komt een zwarte Piet
langs tijdens een oefenavond. Tijdens
de Kerstdagen wordt de viering van
24 december door het kinderkoor ver-
zorgd, vaste prik om 19.00 uur.

Jägermeister
Marjo vertelt dat het voorheen best
wel koud kon zijn in de kerk. Dick

 Haring zat toen nog achter de drums.
Wij mopperden wat over de kou en
hadden het over een Jägermeistertje
wat wel zou kunnen helpen tegen de
kou. 
Elly Droog, de dirigente, kwam de vol-
gende viering met glaasjes en een flesje
Jägermeister. Dick zat naast Marjo en
uit het zicht van de mensen in de kerk,
dus die kon zo een glaasje achterover
slaan. Marjo kon zich omdraaien en
heeft er toch ook een achterover gesla-
gen, echt een ‘drankorgel’ dus. Maar
het is bij die ene keer gebleven hoor.
Pastoor aan de wijn, wij aan de Jäger-
meister!

Mimiek
Marjo kan Marit goed zien vanachter
haar orgel. Voordat de viering begint
moeten de kinderen eerst ‘warm’
 zingen en goed hun mond bewegen.
Marit doet dat vóór met een enorme
mimiek, dat is prachtig om te zien. Om
het niet te vergeten bedenkt Marit
samen met de kinderen ook tekens
voor wanneer bijvoorbeeld luider ge-
zongen moet worden (hand aan haar
oor) of wanneer ze meer adem in
moeten nemen (V-teken met haar
 vingers) dan kan je namelijk net even
hoger zingen. De mensen in de kerk

kunnen dit (gelukkig) niet zien.
Tijdens de viering van het 200 jaar
 bestaan stond Marit voor honderd
mensen een lied te dirigeren. Zij moest
zich heel erg inhouden om niet teveel
bewegingen met haar gezicht te
maken en dat is wel gelukt.

Complimenten
Na de grote vakantie stuurt Marit een
nieuwsbrief rond naar de kinderen
met daarin mededelingen en ook dat
ze supertrots is op wat ze met elkaar
hebben bereikt. Marit heeft ook al veel
complimenten mogen ontvangen van
mensen vooral na haar eerste kerstvie-
ring. Dan zit de kerk meestal goed vol.

De redactie bedankt de dames voor de
gastvrijheid en het leuke interview. Het
was een gezellige boel, twee meiden die
wel van een lolletje houden, maar daar-
naast hun werk heel serieus nemen. Een
prachtige samenwerking. Wij wensen ze
nog vele jaren succes en plezier, samen
met alle kinderen van het kinderkoor
‘Weereenlied’

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

Marjo kon zich omdraaien en heeft er ook een achterover geslagen  



Op 13 september 2017 is op haar leef-
tijd van 91 jaar overleden Wilhelmina
(Mina) Smit. ‘Heel zachtjes ben je ver-
trokken, als een kaars die langzaam
dooft, onze lieve, sterke zus en tante’.
Het was in Huize St. Jozef waar zij in
haar levensavond de goede verzorging
heeft ontvangen die ze van harte kon
waarderen. Bijna heel haar leven heeft
zij op Zwaagdijk gewoond. Mien was
een bemind persoon, ze was er met
zorg en aandacht voor de medemens.
Eenvoud was haar kenmerk, beschei-
den tussen anderen in. Als je zo bent,
dan ben je nooit een sta in de weg, in-
tegendeel. In haar thuissituatie was zij
zorgzaam voor haar huisgenoten. In
wijdere kring was zij dat voor vele an-
deren in ontmoeting en contact. Ze
was er met goede zorg als er hulp en
zorg nodig waren. In de jaren van St.
Jozef kreeg zij met regelmaat bezoek,
een binnenloop van familie en goede
bekenden. Ze was er altijd blij mee.
Het kaarsje van haar leven is zachtjes
als levensvoltooiing opgebrand. We
denken daarbij bijzonder aan het licht
van haar leven. Dat licht van haar
leven was er voor vele anderen. Groot
was de rij van mensen in het uur van
condoleance om afscheid van haar te
nemen en de familie te condoleren. Zo
was dat ook met de toeloop van men-
sen op de dag van afscheid in de haar
vertrouwde St. Jozef-kerk in Zwaag-
dijk. Mooie woorden zijn gesproken
vanuit familiekring. Van toepassing
was het Lukas-evangelieverhaal over
Martha en Maria. Mien met haar
 helpende handen en zorg voor de me-
demens (Martha) en Mien met per-
soonlijke aandacht en een luisterend
oor voor de ander (Maria). De begra-
fenis was op het kerkhof bij de kerk
met ook daar toepasselijke woorden.

Op 15 september 2017 is op de leeftijd
van bijna 94 jaar in Huize St. Jozef
overleden Riet (Maria Cornelia)
Schouten-Laan. Het was een bijzon-
der moment, met een eerste verwer-
king en vele dankbare herinneringen.
Op 23 september 1923 geboren was zij
de jongste van acht kinderen, in een
warm gezin terecht gekomen. Na de
oorlog ontmoette zij Nic Schouten. Hij
zou worden een reisgezel voor het
leven, heel gelukkig samen. Samen
kregen zij drie kinderen, waarvan de
jongste, Carla, maar tien dagen oud
mocht worden, een verdrietige herin-
nering. Als gezin waren zij heel geluk-
kig met elkaar, gezelligheid en
gastvrijheid volop aanwezig. Met hart
en ziel was er hun gezamenlijke inzet
voor ‘Schouten Optiek en Juwelier’, op
weg naar een bloeiende zaak. Moeder
Riet had een belangrijke taak in de
winkel, met overgave gedaan. Dit naast
haar taak in het huishouden van haar
gezin, wat haar heel goed afging.
Na overname van de zaak door Klaas
en Dory kwamen er rustiger jaren en
andere invullingen met alle genoegen.
Oppassen op de kleinkinderen was
nooit een probleem, integendeel.
De verhuizing naar een woning ‘op het
voormalige voetbalveld’ was erg naar
het zin, met mooie uitkijk. Na korte
tijd was er het afscheid van haar echt-
genoot Nic, na ernstige ziekte. Het was
na zestig mooie jaren samen. Voor
haar zelf kon zij na zeven maanden
een kamer bewonen in huize St. Jozef.
Na goed overleg nam zij het goede be-
sluit in die richting. Voor moeder Riet
zijn het vijf mooie jaren geworden,
dankbaar voor een liefdevolle verzor-
ging en bekend met vele bewoners,
denkend aan de periode van de win-
kel in vroegere jaren. Na langzaam af-
nemende krachten in het laatste jaar
kwam haar levenseinde dichterbij. Ze
was er voor klaar. Ze keek terug op een
mooi leven, dat heeft ze meerdere
keren genoemd.
Op 19 september was er in de kerk een
Avondwake, met toepasselijke woor-
den en dankbaarheid. Op 20 septem-

ber was de crematie in het Cremato-
rium in Hoorn.

Op 17 september 2017 is overleden
Elisabeth de Boer-Koomen, op de
leeftijd van 86 jaar. Het was zoals de
 familiecirculaire verwoordde ‘in alle
rust overleden’. Het was in Huize St.
Jozef, waar zij in haar laatste levens -
jaren de goede verzorging heeft ont-
vangen die zij niet kon missen. Met
wat we ons herinneren uit haar
 levensweg, wat ons dankbaar mag
stemmen, we mogen het beeld gebrui-
ken van de vier seizoenen in het jaar,
de vier jaargetijden die we elk jaar
 tegenkomen: lente, zomer, herfst en
winter. Ingevuld naar de menselijke
maat van deze moeder en oma bete-
kent dit: wat er tot ons komt uit de
lente van haar leven, uit de zomer van
haar leven, uit de herfst van haar leven,
uiteindelijk haar levensvoltooiing. Een
stilte voorgoed is er gekomen. Het gaat
om herinneringen aan bijzondere
dagen en momenten die we hebben en
blijven bewaren. Het gaat om de be-
scheidenheid van haar persoon, daar-
bij denkend aan de gewone dagen die
er zijn geweest maar wel met een ge-
waardeerde en heel eigen betekenis.
Daarbij behoort ook de gedachte, dat
haar echtgenoot Theo de Boer, vader
en opa, vele jaren geleden is overleden,
in het jaar 1980, dat zij als moeder én
vader tegelijk, haar ouderlijke taak
heeft moeten invullen. Het is met
dankbaarheid en respect te noemen.
Vanuit Onderdijk was haar verhuizing
en het wonen op de Olympiaweg voor
een aantal jaren, met goede zin. Een
laatste verhuizing was enkele jaren ge-
leden naar Huize St. Jozef, gezien haar
leeftijd en meer en meer afhankelijk-
heid een verstandige keuze. Vanuit
haar kamer had zij een mooi uitzicht
naar buiten. In alle rust is haar levens-
voltooiing gekomen. De afscheidsvie-
ring was op 22 september in onze kerk,
met dankbare herinneringen. De be-
grafenis was daarna op het kerkhof. Zij
moge rusten in vrede. 

Familieberichten

18 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 27 oktober 20167



27 oktober 2017 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 19

Op 1 oktober 2017 is op haar leeftijd
van 91 jaar overleden Corrie Groot-
eman-Steltenpool. Het was in de ‘Wil-
genhof ’ waar zij in haar laatste
levensjaar een woonplek had. Het was
met een liefdevolle verzorging die zij
mocht ontvangen. Als jongste kind uit
een gezin met tien kinderen groeide zij
in gelukkige levensjaren op. Op 14 ja-
rige leeftijd brak de oorlog uit. Zij
heeft er naar eigen zeggen niet veel
van gemerkt, gelukkig maar. Na de
oorlog leerde zij haar man kennen,
Gerrit Grooteman. Hij werd reis- en
levensgezel voor de rest van haar
leven. Er kwam een gezin met vijf kin-
deren. Heel verdrietig kwam de kleine
Mary door een auto-ongeluk om het
leven, een verwerking en slag die ze
nooit helemaal kwijt zou raken. Vader
en moeder hadden een bollenbedrijf,
met alle drukte eromheen, denkend

bijvoorbeeld aan de pelderstijd. Heel
het gezin aan het werk, met de nodige
inzet maar ook met schik en gezellig-
heid samen. Het was een mooie tijd
met elkaar. Het huiselijke en gezellige
thuis was altijd een trekpleister om als
kinderen met regelmaat thuis te
komen, een spelletje te doen en de tijd
thuis met alle genoegen met elkaar te
delen. Een halfjaar voor de eeuwwis-
seling, in juli 1999, overleed haar echt-
genoot, vader en opa voor de kinderen
en kleinkinderen. Dat gaf genoeg te
verwerken, ook met bijzondere herin-
neringen binnen het dorp aan deze
kunstenaar, aan zijn bekendheid van-
wege vele schilderingen in menig huis,
een prachtig schilderij aan de wand
van eigen huis, omgeving of land-
schap. Ere aan wie eer toekomt.
Na tien jaar volgde een verhuizing van
moeder Corrie naar een van de Aan-
leunwoningen. Het was een hele stap
maar de gewenning was er gelukkig
gauw, wonen en omgeving naar het
zin. Toen in de verdere jaren de afhan-

kelijkheid groter werd en herinnerin-
gen gingen vervagen, werd de overstap
naar Huize St. Jozef mogelijk, het was
ook nodig en verstandig. Veel gezellig-
heid gaf het optrekken met vriendin
Tini van Dijk-Botman, tegenover el-
kaar wonend op dezelfde gang, dikke
maatjes samen. Met het minder wor-
den van gezondheid werd een opname
in de ‘Wilgenhof ’ een laatste verhui-
zing. Het was weer een hele stap en
verandering. Ze was dankbaar voor
bezoek, zeker als ze dat herkende als
‘eigen’. Toen is de dag gekomen dat er
een stilte voorgoed over haar leven is
gekomen. In het bijzijn van haar vier
dochters was het een bijzonder mo-
ment, als een laatste wens uitgekomen.
Op 5 oktober hebben we in onze kerk
afscheid genomen, met dank en herin-
neringen aan haar beminde levensweg
en persoon. Daarna was de crematie in
het Crematorium in Hoorn. Zij was de
laatste van de beide families Groot-
eman en Steltenpool, zoals het ook
werd genoemd bij haar afscheid.  

GEDOOPT:

Yfke Martha Clastina,
dochter van Wouter van der Gulik en
Manon Koomen 
(S. Koopmanstraat 138a).

Wonderlijk nieuw leven, 
met hartelijke gelukwensen, 
gezondheid, 
blije kinderjaren. 

HUWELIJKSJUBILEUM:

60 jaar:
Joop en Rika Meester-Smit.

Met hartelijke gelukwensen,  
een dag van samenzijn,  
herinneringen en 
dankbaarheid,  
te midden van gezin,  
familie en goede vrienden.

Beste kapelaan Piets,
wij willen u welkom heten
in onze parochie Wervershoof,
en u mag best weten,
dat ’t even wennen is
een nieuwe herder.
Maar dat geldt ook voor u,
samen gaan we verder.

Van ’t ene IJsselmeerdorp
ging u naar het andere.
Ondanks die gelijkenis,
zal er veel veranderen.
De Wervershovers zijn:
oprecht, nuchter, sociaal,
vol humor en daadkracht
en spreken de Westfriese taal.

Het kost natuurlijk tijd
om in te werken.
Maar met deze mentaliteit
zult u snel merken,
dat dit wel lukken zal.
We zetten ons er voor in,
ieder op eigen wijze
en met frisse zin.

Hartelijk welkom zeggen wij
in onze Werenfriduskerk.
Heel veel succes gewenst 
met uw nieuwe parochiewerk!

Arda

Welkom kapelaan Piets



Ynel komt uit Syrië. Ze was voor het
eerst in Nederland toen ’t herfst werd en
koud. De blaadjes van de bomen kleur-
den langzaam bruin en geel.
Dat vond Ynel raar en ze werd bang. 
Ze werd nog banger toen ze zag hoe de
wind de blaadjes van de bomen waaide.
Terwijl ze naar de kale bomen keek, zei
ze:“Dit is het einde, alles gaat dood”. Ze

bleef binnen en durfde niet meer naar
buiten.
“Wacht maar”, zeiden wij, “tot het lente
is, dan wordt alles weer nieuw”.
Maar ze kon het niet geloven. Pas toen
het lente was geworden en de tere jonge
blaadjes tevoorschijn kwamen, haalde
Ynel opgelucht adem en zuchtte:
“Hoe is het mogelijk, alles begint op-

nieuw! Het is een wonder”. 
Ze werd helemaal blij toen ze in de verte
een duif hoorde koeren.
Ze kreeg er kriebels van en ging dansend
en zingend naar buiten.

Uit:kinderbron 

Voor de kinderen Geloven in een nieuw begin

IInnlleevveerrddaattuumm  kkooppiijj  vvoooorr  ddee  vvoollggeennddee  uuiittggaavvee::  WWooeennssddaagg  2299  nnoovveemmbbeerr  22001177..
UUww  ccoonnttaaccttppeerrssoooonn::
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