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BBIIJJ  DDEE  VVOOOORRPPLLAAAATT In dit nummer

Van de redactie
Voor u ligt het laatste nummer van het jaar met het
thema Kerst. Op het moment van schrijven moet
het nog 5 december worden. Buiten is het mistig en
koud. De eerste nachtvorst hebben we achter de
rug. We gaan op weg naar Kerst, de geboorte van
Jezus, en de jaarwisseling, maar eerst nog Advents-
weken. Voor het interview zijn we bij twee bijna
100-jarige dames geweest, mw. Neefjes-Schouten en
mw. Bakker. Er werd veel verteld waar u best wel
wat tijd voor kunt uittrekken om het te lezen. Rond
de dagen en met Kerst zijn er weer diverse “optre-
dens”, waaronder Kindje Wiegen op 1e kerstdag,
een concert van het Neva Ensemble op 29 decem-
ber en Interkerkelijke Kerstzangdienst. Daarnaast
zijn er vieringen met het gemengd koor, het kin-
derkoor en het AOW-jongerenkoor, kortom voor
een ieder wel iets om voor naar de kerk te komen.
Misschien komen we elkaar daar tegen.
We wensen u vanaf deze plaats fijne en warme
kerstdagen, een goed uiteinde en een gezond 2018
toe. En natuurlijk veel leesplezier! 

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

Pastorie: Dorpsstraat 71  
Tel.: 581268 
parochiewerenfridus@quicknet.nl

Kapelaan P. Piets
kapelaanpiets@ziggo.nl

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

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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BBIIJJ  DDEE  VVOOOORRPPLLAAAATT

DDee  KKeerrssttbbooooddsscchhaapp

Komt allen te samen
komt allen bijeen
om met elkander te beamen
“Kerstfeest viert men niet
alleen.” 

Laat ons samendrommen
tijdens dit Kerstgebeuren
zonder een ander te keuren
wars van titels of
adeldommen.

Om dan een ieder te
aborderen
en als medemens te accepteren
zodat de Kerstgedachte
elk leed zal verzachten.

Laat ons gezamenlijk
onderschrijven
dat het vrede op aarde dient te
blijven
daar ’t streven naar macht
nog nooit vrede heeft
gebracht.

Wanneer wij beseffen, dat bij
elke strijd,
we slechts ons zelve treffen.
Pas dan kan de
Kerstboodschap ons leren
hoe wij de aarde dienen te
beheren.

Dd J. 



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  2233  ddeecceemmbbeerr  22001177  ttoott  eenn  mmeett  1111  ffeebbrruuaarrii  22001188
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16 - 17 december:
3e ADVENT - BOETEVIERING
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef 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 de 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 te
vieren. Van harte bent u welkom.

Vrijdag 22 december: 
In Huize St. Jozef vervalt de viering.

Zondag 24 december: KERSTAVOND
19.00 uur: Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor. 
Voorganger kapelaan P. Piets
21.30 uur: Woord-Communieviering
met AOW-Jongerenkoor. 
Groep Wervershoof

Maandag 25 december: 
EERSTE KERSTDAG
9.15 uur: Verzorgingshuis St. Jozef 
10.30 uur: Kerst-Eucharistieviering
met Gemengd koor. Kapelaan P. Piets
14.00 uur: Kindje Wiegen onder
leiding van “Meester” Ben Droog en
kinderen van het Kinder/Jeugdkoor

Dinsdag 26 december: 
TWEEDE KERSTDAG
10.30 uur: Eucharistieviering met
heren v/h koor. Kapelaan P. Piets

Vrijdag 29 december: OUDJAAR
18.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef 

Zondag 31 december: OUDJAAR
19.00 uur: Eucharistieviering met
Gemengd koor. 
Voorganger Pastor Sj. de Boer

Maandag 1 januari: NIEUWJAAR
10.30 uur: Eucharistieviering met
liederen. Kapelaan P. Piets

6 - 7 januari: DRIEKONINGEN
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Pastor A.Dekker
Zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h
koor. Groep Andijk
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets 

13 - 14 januari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef met Herenkoor. 
Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Middenkoor.
Pastor A. Dekker
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. van Dril 

20 - 21 januari: 
ACTIE KERKBALANS 2018

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets 
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor. Kapelaan P. Piets 

27 - 28 januari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril 
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof 

3 - 4 februari:
Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef. Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor. 
Pastor J. van Dril 
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren v/h
koor. Groep Wervershoof 

10 - 11 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef met Dameskoor Onderdijk.
Kapelaan P. Piets
Zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Middenkoor.
Groep Medemblik 
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen. 
Kapelaan P. Piets 

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!



De jaarlijkse Interkerkelijke Kerstzang-
dienst, georganiseerd door de plaatselijke
Raad van Kerken, is dit jaar op zondag 17
december om 16.30 uur een interkerke-
lijke kerstviering met zang. 
Organisten zijn Arnold de Greeuw en
Mariëtte de Graaf. 
Het gemengd koor uit Zwaagdijk-Oost
verzorgt de liederen onder de bezielende
leiding van Andijker Jan Commandeur.
We luisteren naar het kerstevangelie. 
Een kerstoverweging wordt verzorgd
door pastor ds Koos Staat, van de Gere-
formeerde Kerk Andijk. 

Na afloop wordt er een deurcollecte ge-
houden voor het goede doel: “Save the
Child”, opdat kinderen deel kunnen
nemen aan schoolse, culturele en sportac-
tiviteiten. 
Als christenen van verschillende kerken
en als mensen van goede wil zijn we van
harte welkom in een gezamenlijk getuige-
nis in gebed, zang en  onderlinge verbon-
denheid. 

Raad van Kerken:  
Andijk, Onderdijk, Wervershoof, 
Zwaagdijk.
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Wees een
lichtje
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Arda

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.

Interkerkelijke
kerstzangdienst

Op vrijdagochtend 15 december is er een
gezellig samenzijn om 10.00 uur in de
Inzet in Wervershoof. Wij kunnen dan
meteen kennismaken met onze nieuwe
kapelaan Piets. U kunt zich opgeven bij:
Margreet Vroegop tel. 06-40793240 of
Gea van Beekveld tel. 06-13561093. U
hoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem.

Wilt u opgehaald worden, vermeld u dat
er dan even bij.

Kerstochtend Zonnebloem
Wervershoof en Onderdijk



Alweer een jaar voorbij; wat gaat het toch
allemaal (te) snel! Eigenlijk is dat meestal
de eerste reactie van mensen op het nade-
ren van de feestdagen. Zelf sluit ik mij
hierbij aan. Al kan het afgelopen jaar er
één zijn met minder leuke gebeurtenissen
op het persoonlijke vlak, toch ontkom je
niet aan de gedachtegangdat je scheurka-
lender alweer bijna door zijn blaadjes
heen is.

Hoe geeft u nou gestalte aan de feestda-
gen? Is dat door allerlei etentjes af te gaan
of te organiseren? Of door misschien wat
extra pecunia te geven aan de kerk en/of
de vele organisaties die zich inzetten voor
de medemens die het wat minder heeft
dan u en ik?Of kijkt u meer naar binnen,
naar uw gedrag en gedachten? Het ene
sluit het andere niet uit. Feesten, maar
maat weten te houden en contemplatief
zijn zonder je in jezelf op te sluiten; het
kan gelukkig allebei!

Wat helpt u nou het beste om eens bezin-
nend bezig te zijn? De Mis op kerstavond
bij te wonen, een fraai opgesierde kerst-
boom in uw huiskamer met presentjes er
onder voor familie en vrienden of……
volgt u de heilige Franciscus van Assisi na
met een kerststal op het dressoir?

Kerkelijk gezien is Pasen het belangrijkste
feest door de opstanding van Christus,

waarmee Hij de dood heeft overwonnen
voor allen die in Hem geloven. Zonder
verrijzenis geen christelijk geloof! Ge-
voelsmatig echter ben je wat makkelijker
in de religieuze sfeer te brengen tijdens de
koude, donkere dagen eind december dan
in april met het lentezonnetje in je gelaat
terwijl de avonden weer lengen. Dit ba-
seer ik op uitlatingen van vele honderden
parochianen die ik mocht spreken en ont-
moeten. 

Franciscus had geen klein stalletje in de
woonkamer, maar een echte, aanschou-
welijke stal gebouwd in een grot te Grec-
cio in Italië. Mensen kwamen van heinde
en verre naar die stal in die grot om eens
persoonlijk te ervaren hoe of de preek
over het wonder van de geboorte van
Christus in de kerstnacht uitgebeeld zou
worden. Met kribbe, os en ezel. Door zelf
mee te maken hoe het is: een stal die
stinkt naar uit hooi en uitwerpselen en die
grot die vrij koud is. In zulke omstandig-
heden is Hij geboren die Zoon van God
is! Zo waar en toch bijna tegenstrijdig: de
Koning van het heelal kwam ter wereld in
zulke armzalige omstandigheden. Geen
luxe paleis, een warm bed en met diena-
ren omringd, maar liggend in een voer-
bak met alleen een os en een ezel die Jezus
met hun lichaam wat warmte gaven.
Zo vierde diaken Franciscus de viering in
een kerststal, om ons aldus blijvend te
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herinneren aan het feit dat
Christus ieder jaar opnieuw ge-
boren wordt en zo mens wordt
in ons hart. Christus is als Zoon
Gods niet tevergeefs gekomen
tot ons mensen. Eigenlijk komt
Jezus in elke  Eucharistie tot ons,
maar met Kerstmis wel op een
heel bijzondere wijze. Moge het
licht van Christus, tot ons geko-
men in die uitverkoren nacht,
ons aller harten verlichten en
openstellen voor de liefde van
God en de medemensen.

Zalig Kerstfeest en een gezegend
Nieuwjaar voor u en uw dierba-
ren,

kapelaan Peter Piets

Kerstmis

RECHT DOOR ZEE 

"Uw hand Heer, ontzagwekkend in
kracht."
(Exodus 15 vers 6a)

‘Recht door zee’ is het thema voor de
Week van Gebed van 2018. 
De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018
plaats van 21 tot en met 28 januari.
Het thema haakt aan op het danklied
van Mozes en Mirjam uit het Bijbel-
boek Exodus, en is afkomstig uit het
Caribisch gebied. Gods rechterhand
leidde het volk Israël recht door zee.
Daarmee deed God het volk recht, dat
jarenlang onderdrukt was door de

Egyptenaren. Tegenwoordig zien de
Caribische christenen uit veel ver-
schillende tradities de hand van God
actief in het beëindigen van de slaver-
nij en het bestrijden van onrecht. Dit
is terug te vinden in het materiaal dat
speciaal voor de Week van Gebed 2018
is ontwikkeld.

De Gebedsweek heeft ook een geza-
menlijke Gebedsdienst. De plaatselijke
Raad van Kerken heeft hiervoor als
datum gekozen: woensdag 24 januari
2018, aanvang 19.30 uur.
Plaats van samenkomen is ‘De Kapel’,
Middenweg 48 te Andijk (tegenover
het voormalige Gemeentehuis). 

Raad van Kerken:
Andijk, Onderdijk, Wervershoof,
Zwaagdijk-Oost. 

Gebedsweek voor de eenheid
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Dit jaar zal er geen Eerste Communie-
viering plaatsvinden. We hebben in
september een inventarisatie gehou-

den onder de ouders van de kinderen
van de huidige groepen 3 en 4. We
hebben in overleg met de ouders van
de kinderen die dit jaar hun Eerste
Communie zouden ontvangen, beslo-
ten om volgend jaar met de kinderen
van de huidige groep 4 en de groep 4
van volgend jaar het Communiepro-
ject in één keer te gaan doen. De eerst-
volgende voorstellingsdienst en de
Eerste Communieviering zullen dus
plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Zodra de data bekend zijn, zullen we
deze natuurlijk in de Nu en Straks
plaatsen.
Wij wensen iedereen hele gezellige
feestdagen en de allerbeste wensen
voor 2018!

Werkgroep Eerste Communieviering
Sylvia Bakker (582268), 
Janneke Neefjes, 
Rosalijne Verdonschot en 
Karin Kaagman 

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Nieuws van de werkgroep Vormen

De eerste vergaderingen zitten er al-
weer op voor de vormselgroep. 
Kapelaan Piets heeft op 30 oktober jl.
een bezoek gebracht aan de groepen 8

van de Werenfridus en de Schelp. 
De dvd over wat het vormen inhoud is
bekeken en aan de hand daarvan
 konden vragen gesteld worden aan de
kapelaan. 
Deze dag kregen de leerlingen een
brief mee om zich te kunnen aanmel-
den voor het vormsel wat plaats gaat
vinden op 17 maart 2018 om 18.00
uur.
We gaan het vormselproject in met 17
kinderen. 
Het opgaveformulier is reeds naar de
ouders gemaild.  

Wij zien de ouders op de eerste ouder-
avond om 20.00 uur in de Werenfri-
dusschool. Dan staat de koffie en thee
voor jullie klaar.

Voor eventuele vragen kunt u ons
 bereiken via ons mailadres: werk-
groepvormen@gmail.com 

Namens de vormselgroep wensen wij
u allen hele fijne dagen.

Met vriendelijke groet,
De Vormselgroep

Maandag 25 december, Eerste Kerst-
dag, gaan we weer Kindje wiegen; ik
nodig jullie allemaal uit om daarbij
aanwezig te zijn.
Kom verkleed, als één van de figuren
uit de kerststal, naar de kerk: Maria,
Jozef, herder, engel, koning, schaap, os,
ezel… het maakt niet uit. Je bent van
harte welkom in de stal van Betlehem:
groot of klein, dik of dun, donker of
blank; de stal is er voor iedereen. Als
je het niet leuk vindt om je te verkle-
den, is dat helemaal geen probleem;
ook dan zien we je graag. 
Tijdens het Kindje wiegen vertel ik het
aloude kerstverhaal en nodig dan alle
Maria’s, Jozefen, herders, engelen, ko-
ningen, schapen, ossen en ezels uit om
naar voren te komen. Samen gaan we,
onder het zingen van een aantal be-

kende kerstliederen, de kerststal ‘vul-
len’. En wat is er nu mooier dan een
stal vol (verklede) kinderen uit ons
eigen Wervershoof.
Aan het einde van de viering roepen
we alle kinderen, ook degenen die niet
verkleed zijn, naar voren om plaats te
nemen op de trappen van het altaar.
Een tafereel dat steeds weer de aah’s en
de ooh’s oproept.
Jongens en meisjes: het Kindje wiegen
begint om 14.00 u; zeg maar tegen
papa of mama dat het tot ongeveer
half drie duurt.
Enne …als je oom of tante, grote broer
of zus, buurvrouw of buurman, oma of
opa mee willen komen, dan vinden we
dit prima natuurlijk.
Aan het einde van het Kindje wiegen
staan de mandjes met snoepgoed weer

klaar, want bij een geboorte hoort
 natuurlijk een traktatie. Kom jij ook?
Gezellig; ik zie je graag.
Tot 25 december.
(Meester)  Ben

P.S. Wat zou het mooi zijn om een ‘echt’
Kindje Jezus in de kribbe te hebben.
Een pas geboren baby is van harte wel-
kom. Je hoeft je hiervoor niet op te
geven; het Kindje wiegen is immers
een spontane aangelegenheid waarbij
wij ons, als ieder jaar, graag laten ver-
rassen.

Kindje wiegen
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Geachte mede-parochianen,

Om aktie Kerkbalans onder uw aan-
dacht te brengen, willen wij u iets ver-
tellen over de vele activiteiten, die er in
het afgelopen jaar hebben plaatsge-
vonden, in onze Werenfriduskerk.
Deze activiteiten worden met liefde
georganiseerd, maar brengen ook veel
kosten met zich mee. Daarom is de op-
brengst van actie Kerkbalans zo in het
begin van het jaar altijd een welkom
bedrag om mooie dingen van te kunnen doen.

In januari vind altijd de aktie Kerkbalans plaats. Ieder jaar
weer spannend, wat de parochianen met elkaar op willen
en kunnen brengen om onze kerk te ondersteunen. 

Rond de Paas hebben we altijd een activiteit rond samen
aan tafel. De laatste jaren was dit in de vorm van een paas-
brunch. Afgelopen jaar is deze gehouden op Palmzondag,
een groot succes en erg gezellig.

7 mei 2017 zal door de parochie Wervershoof niet snel ver-
geten worden. Een volle kerk, mooi aangekleed en veel blije

mensen. Dit in het kader van het 200 jaar bestaan van de
gemeente Wervershoof. Het onderdeel Kerk begon bij het
gemeentehuis en in processie ging het naar de kerk, waar
alle koren een viering verzorgden. In de kerk was na afloop
een tentoonstelling van kazuifels te bewonderen, met daar-
bij foto’s van alle pastors, die in de afgelopen periode in
Wervershoof voorgegaan zijn.

Ook een groot evenement in de kerk was het afscheid van
Pastor Suidgeest op 15 oktober 2017. Met een mis met het
gemengd koor en 6 voorgangers werd met dankbaarheid
terug- en vooruitgekeken met Pastor Suidgeest in het mid-
delpunt.

In december wordt de Adventsactie georganiseerd. Dit jaar
is het thema: Even minderen. Voor een Ander.

Verder komt een paar keer per jaar de Wereldwinkel op
bezoek. Zij staan dan achter in de kerk, om waren te
 verkopen afkomstig uit andere culturen en o.a. Fair trade
artikelen.

Met vriendelijke groet,

Jacob Neefjes en Diana Verdonschot

Actie kerkbalans 2018
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Beste mensen,

Wat gaat de tijd snel. Het is alweer de laatste maand van het
jaar, een volle maand met allerlei feestelijke gebeurtenissen. 
Zoals al eerder vermeld hebben wij afscheid genomen van
pastor Jan Suidgeest, die in Voorhout van zijn welverdiende
emeritaat gaat genieten. We zullen hem gerust nog regel-
matig in het Wervershoofse tegen gaan komen. Intussen
heb ik mijzelf uitgenodigd voor een kennismaking met
onze “nieuwe” pastor, kapelaan Peter Piets. Het was een heel
prettige kennismaking en ik heb hem meteen uitgenodigd
een keer een vergadering van Auxilia-Brasili-ja! bij te
komen wonen.. 

Op 16 december staan wij weer op de kerstmarkt in Wer-
vershoof. We hopen op veel mensen, op goed weer en veel
gezelligheid.

Zoals al flink wat jaren de gewoonte is gaat pastoor Sjaak in
de Oudejaarsviering in de Werenfriduskerk voor. Na de vie-
ring staan wij weer paraat om de mensen een heel goed
2018 toe te wensen. Dat wij tegelijkertijd een collecteschaal
mogen vasthouden is ook al jarenlang een gewoonte.
Elk jaar komen wij, Vera en ik, met vrienden bij elkaar en
kijken wij terug op het afgelopen jaar.
Wat heeft het jaar ons allemaal gebracht in mooie en min-
der mooie momenten. Het is altijd goed om even terug te
kijken naar wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurd.
We leven al in een snelle tijd en dan is “stilstaan” en “terug-
kijken” een heel mooi moment. We spreken ook de ver-
wachtingen voor het komende jaar uit. Ik vind dit altijd hele
mooie momenten zo op de laatste avond van het jaar. 
Als Auxilia-Brasili-ja! ook terug gaat kijken naar afgelopen
jaar is er toch weer het een en ander gebeurd. We hebben
een aantal projecten mogen ondersteunen (Friends of Ka-
gondo, Stichting Manda, Wouter de Groot), we hebben een
flink aantal moederdag en vaderdagontbijtjes mogen rond-
brengen en, niet het minste: we zitten in de afrondende fase
van onze evaluatie. Bovendien hebben we enige maanden
terug onze nieuwe slogan kunnen presenteren. 

En dan de verwachtingen voor het komende jaar.
De eerste grote actie is alweer gepland. Op zondag 8 april
organiseren wij onze derde Foodfair. Het is al enige tijd
terug dat we dat hebben gedaan (2014). Wederom hebben
wij alle medewerking gekregen van Frank Bot van “Het For-
tuin” in Wervershoof. Daarnaast de Moederdag- en vader-
dagontbijtjes en aan het einde van het jaar de kerstmarkt.

We hopen aan het einde van dit jaar, maar zeker in het

begin van het nieuwe jaar ook onze vernieuwde website te
presenteren. Om eerlijk te zijn werd dat hoog tijd. Onze
webmaster (Digital Dreams) is er al volop mee bezig.

Ik wil nog even terugkomen op het project van Wouter de
Groot.
“Na ruim een maand van uitgebreide research, kunnen wij
met trots aankondigen dat we een geschikte plaats hebben
gevonden om ons project op te starten: Jhulneta Rukum
district”.
Ze zullen niet, zoals eerder aangekondigd een schooltje
gaan bouwen, maar een community centre. De reden hier-
voor is dat de overheid al gestart is met het verdelen van
gelden aan de door de aardbeving getroffen schooltjes. Ze
zagen ook dat scholen al gestart waren met de wederop-
bouw. Ze zijn nu druk met de voorbereidingen voor het
centrum. Het is niet eenvoudig om alle materialen daar te
krijgen waar ze nodig zijn: het zal allemaal voor een groot
deel gedragen moeten worden.
De foto’s geven aan waar het community centre gebouwd
zal gaan worden en op welke manier dat zal gaan gebeuren
(die foto’s zijn van een eerder project).

Dit wordt de plek! Dit zijn de mensen!

Alle bovengenoemde projecten hebben wij kunnen onder-
steunen dank zij uw bijdrage. Ontzettend dank daarvoor.

Tenslotte wens ik u een heel fijn en sfeervol kerstfeest, een
mooie jaarwisseling en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet
Kees Ooijevaar (secretaris)   

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

December 2017
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“Je voelt in Lourdes de liefde van je me-
demens, de warmte van alle mensen om
je heen.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vlieg-
reis 2017).

In 2018 – woensdag 26 september t/m
maandag 1 oktober – gaat VNB West-
friesland voor het zeventiende achter-
eenvolgende jaar naar Lourdes. De
groepsreis, met Westfriese pastorale
begeleiding, staat open voor jong, oud,
gezond, ziek, gelovig, niet gelovig,
 buitenkerkelijk, andersdenkend. 
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel,
Hoorn en Oostzaan brengt de
 touringcar u naar Maastricht Aachen
Airport. 
Na ongeveer anderhalf uur vliegen,
landt het chartertoestel op Tarbes. De
gereedstaande bus zet u in ca. vijftien
minuten voor uw hotel in Lourdes af. 
Twee informatie- en kennismakings-
avonden in juni en september dragen
bij aan een versneld groepsgevoel. Op

de reünie in november krijgt u het
herinneringsboekje van deze beteke-
nisvolle reis! Wilt u in 2018 met ons
mee? Meld u aan bij Harry Vet
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040
of bij het plaatselijke inschrijfadres:
Vera en Kees Ooijevaar, Raiffeisenlaan
81, 1693EP Wervershoof (0228-
582203)

De pelgrims verblijven in groepshotel
Croix des Bretons. Degenen voor wie
(enige tijd) lopen en/of staan (te) ver-
moeiend is en van een rolstoel gebruik
(willen) maken – welke kosteloos kan
worden geleend – moeten zelf een rol-
stoelbegeleider meenemen; de rol-
stoelbegeleider dient de rolstoeler de
hele reis te duwen! 
Beschikt men niet over (rolstoel)bege-
leiding, dan is zorghotel Padoue de
aangewezen locatie. Hier verblijven de
pelgrims die zorg en/of verpleegkun-
dige hulp nodig hebben. De begelei-
ding (1 op 1) wordt 24 uur verleend

door vrijwilligers onder wie Westfrie-
zen. 
Alle vrijwilligers worden door VNB
aangesteld!

VNB, opgericht in 1883, is een non-
profit organisatie die Lourdesreizen op
diverse data en met verschillende ver-
voermiddelen organiseert: per vlieg-
tuig, TGV, bus, VNB Lance (bus
geschikt voor pelgrims met zorg) en
gesponsorde fietstochten naar Rome,
Lourdes, Santiago en in 2018 ook naar
het Heilige Land. 
VNB organiseert pelgrimsreizen naar
bestemmingen met een rijke christe-
lijke traditie zoals Assisi, Fatima, Grie-
kenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome,
Santiago de Compostella en Turkije.
Zie: www.vnb.nl 

Westfriese Lourdes Vliegreis 2018

Voor de laatste keer ….. 
… klaverjassen bij pastoor. Zo werd dit jaar de traditionele
klaverjasavond op de pastorie aangekondigd. Het is al weer
ruim 40 jaar geleden dat deze kaartavond voor het eerst in
onze catalogus terecht kwam. Pastor Janssen heeft hiertoe
toentertijd het initiatief genomen en pastor Suidgeest heeft
die traditie voortgezet. Zondag 26 november was de aller-
laatste keer dat de ‘strijd’ werd aangegaan tussen 7 Werver-
shovers en 7 Andijkers. Het waren de Andijkers die dit jaar
met vlag en wimpel de overwinning behaalden. Met het
vertrek van pastor Suidgeest en het gegeven dat Kapelaan
Piets de kunst van het klaverjassen niet beheerst komt er
een einde aan de jaarlijkse klaverjaswedstrijden op de pas-
torie. Een kleine rekensom leert dat deze avonden (2 zon-
dagen in november) in de afgelopen 40 jaar een totaal
bedrag hebben opgeleverd van ruim € 60.000,00! Een

prachtig bedrag waarmee we heel wat verenigingen binnen
onze gemeenschap blij hebben kunnen maken.

Heel veel dank aan Ria (die heel veel jaren de catering voor
haar rekening nam) en de pastores Janssen en Suidgeest
voor het ieder jaar weer beschikbaar stellen van hun zo suc-
cesvolle gift. 
En natuurlijk heel veel dank aan alle kopers, van wie er een
aantal van het begin af aan de vaste kopers waren van deze
zo mooie avonden.
We zijn benieuwd met welk idee de kapelaan onze ge-
meenschap gaat verrassen.

Bestuur Stichting Gemeenschapsveiling
Wervershoof.
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Een jarenlange verbondenheid met de
parochie en met de plaats Werver-
shoof blijft iets moois houden, zoals
dat ook is met andere parochies en ge-
meenschappen. ‘Voorhout’ is een
nieuw woord! Het nodigt uit om an-
dere woorden daaraan toe te voegen! 
Ter inleiding: in een kleine informa-
tiegids wordt de betreffende woonlo-
catie aan de rand van het dorp
Voorhout aangegeven als een Woon-
servicecentrum. Het is met de naam:
Buitenplaats Nieuw Schoonoord
(BNS). In vroegere jaren betekende
BNS: Bisschoppelijke Nijverheids
School, een bekende opleidingsschool
voor allerlei vakken: schilder, timmer-
man, loodgieter, bakker, enz. Voor een
aantal mensen hier is het herkenning
als leerling tóen op deze school in
Voorhout. 

De bewoning
Er is een Hoofdgebouw met pension-
en zorgappartementen met algemene
ruimten voor de bewoners. Er zijn
kantoren en werkruimten en privé-
ruimten voor de Broedercongregatie.
Er is een restaurant voor maaltijden, ’s
morgens, ’s middags en ’s avonds. De
meesten kiezen voor ’s middags, de
warme maaltijd, ik zelf ook. Het is heel
goed verzorgd, een soort buffet-eten.
Er is keuze uit twee, dat lukt altijd.
Twee gastdames delen uit, op het bord.
Die keuze is er ook wat betreft soep en
toetjes. ’s Morgens en ’s avonds (brood-
maaltijd) kan goed thuis. Er is een
eigen wasserij en linnenverzorging. Er
is een technische dienst voor repara-
ties en klein onderhoud. Het is ver-
standig om een klusjesabonnement te
nemen (dat heb ik dan ook gedaan, het
is met veel voordelen). Er is een win-
keltje voor de bekende huishoudelijke
producten. Er is een bloemenstalletje
(vrijdag en zaterdag). Er is een dames-
en herenkapper op bepaalde tijden.
Twee huisartsen houden spreekuur op
twee verschillende dagen in de week.
Er is een kapel met een aanbod van
vieringen. Er is een bibliotheek. Er is
een spelmiddag, kaarten, biljart, enz.
Er zijn logeerkamers voor gasten. Het
klinkt bij elkaar als een waardevol ge-
heel. Om daaraan toe te voegen:

De bewoning in het park.
Dan gaat het over een groter aantal be-
woners. Verspreid over het park vin-
den we een aantal huurwoningen (78),
huurappartementen (12) en een aan-
tal koopwoningen (12). Zelf ben ik in
de afgelopen zomer in aanmerking ge-
komen voor een huurappartement, be-
gane grond. De bewoners kunnen zich
verbonden voelen met het aanbod
vanuit het Hoofdgebouw en met de
mogelijkheden die ook voor hen be-
doeld zijn. Naar schatting gaat het om
een bewonersaantal van ongeveer 150
mensen. Onder hen een aantal oud-
pastores o.a. broer Jaap, religieuzen,
broeders. 
Laten we terugkeren naar Werver-
shoof!

Verhuizing
Op dinsdag 3 oktober jl. was er na
voorbereiding een eerste verhuizing
naar Voorhout. Het ging om de grotere
stukken zoals bureau, tafel, stoelen,
boekenkast, wandmeubel, bed, het in-
pakken van glaswerk, keukeninventa-
ris, boeken. Het is gegaan via een
verhuizer uit Hoorn-80, professioneel
gedaan door 3 personen. Alle waarde-
ring voor hun aanpak. In de ochtend
konden we al afreizen naar Voorhout.
Met enkele goede hulpen gingen we
met eigen auto ook in dezelfde rich-
ting. Toen alles - het grotere vooral –
op zijn plaats stond , konden we
daarna nog het een en ander een plaats
geven en inrichten, voor zover op dat
moment mogelijk was. Al bij al een ge-
slaagde onderneming.
Twee kamers waren in de pastorie nu
leeg, belangrijk voor de verdere stap-
pen. In de middag hielpen de tuin-
mannen om de aanwezige vloer-
bedekking te verwijderen, met afvoer
naar de stort, ook met andere spullen.
In de verdere dagen zijn deze kamers
en ook de doucheruimte opgeknapt
voor opvolger kapelaan P. Piets.
Na de bijzondere afscheidszondag van
15 oktober en het vertrek op 16 okto-
ber ben ik nog enkele keren terug ge-
weest, een dag of twee dagen, voor
verhuizing van het kleinere. Dat was
nog best veel. Het kon met eigen auto,
eenmaal ook met dank voor het aan-

bod van Karin Gitzels met grotere
auto, nodig vanwege o.a. nog een kast
graag richting Voorhout. We waren
toen met zijn vieren, met nog genoeg
te doen in het huisje! Van groot naar
kleiner verhuizen: wat gaat er mee, wat
kan niet mee, alles moet door je han-
den en langs je ogen gaan. Het heeft
meer tijd gevraagd dan ik tevoren had
ingeschat. Al met al is het goed gegaan. 

Is er nog meer meegegaan?
Wat is er met de verhuizing en in de
vervolgdagen nog meer meegegaan
naar Voorhout?
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de drie
woorden in de afscheidsviering in
onze kerk op zondag 15 oktober van
dit jaar 2017. Het zijn de woorden: ver-
bondenheid, dankbaarheid, herinne-
ringen. Dat kon mooi samen met
pastor/diaken Kees Koning die ook af-
scheid nam. Het is voor mijzelf terug-
denken aan een veelvoud van mooie
momenten, woorden, hartelijkheid,
verrassingen, cadeaus, kaarten met
mooie woorden en goede wensen. Zo
was dat in de kerk door heel de viering
heen, daarna op weg naar de receptie-
zaal in ’t Fortuin, een prachtige autorit
en een mooie invulling van de twee re-
ceptietijden. Gesproken woord, zang,
onderling contact, parochiespeld, een
groot afscheidsbedrag, veel goede
wensen en dankbaarheid over en weer.
In de afgelopen weken kon ik thuis in
Voorhout bladeren en lezen in de twee
mooie jubileumboeken, een prachtig
geheel, een warm getuigenis vanuit de
gemeenschap.
Dank bijzonder aan de kinderen van
het Kinder/Jeugdkoor en de Kinder-
nevendienst in de kerk. En dan hún
verrassing: elke dag kwám er en kómt
er na genoemde zondag een hartelijke
groet van een van de kinderen, elke
dag weer een ander. Ieder met een
klein woordje, een wens of herinne-
ring. Voor ieder (om even te helpen)
op gang gebracht met de openingszin:
Als ik aan u denk, dan.... Dan volgt een
klein, leuk zinnetje. Bij de aanvang is
een ringband meegegeven. Dat is om
deze kleine verhaaltjes mét foto daarin
te verzamelen! Heel veel dank aan de
kinderen, elke dag weer een verrassing. 

Voorhout
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Op weg naar het Kerstfeest, naar de
vieringen in de kerk, naar mooie
dagen thuis, op weg naar de Jaarwisse-
ling en het nieuwe jaar 2018: heel veel
goede wensen, vrede, bezinning en
goede voornemens.
Dat geldt zeker ook voor kapelaan
Peter Piets en voor de Parochieraad.
Het is met vele vrijwilligers, medewer-

kenden, werkgroepen en andere men-
sen om hen heen. Dit alles vanuit de
presentatieviering op zondag 22 okto-
ber. Dat geldt ook voor de invulling en
de voortgang van samenwerking met
de andere parochies van de regio, heel
veel waard. Dat samen met de andere
pastores van de regio, André Dekker
en Jan van Dril.

Voor u allen een hartelijke groet van-
uit een nieuwe locatie, Voorhout, hier
goed terecht gekomen op weg naar de
komende en de verdere dagen.

Pastor Jan Suidgeest
Rijnsburgerweg 4 V500
2215RA Voorhout.

Te weten: de zusjes Anneke Neefjes-
Kuip en Marjo Kaagman-Kuip en de
vriendinnen Sylvia Bakker en Marian
Stroet. Vier vriendelijke dames die har-
telijk werden ontvangen met koffie en
gebak. Zij namen deel aan de klaver-
jastafels om met de leden van het da-
meskoor een kaartje te leggen. 

Kapelaan Peter Piets had ook een uit-
nodiging ontvangen en rond 21.00 uur
schoof hij aan bij de rummikubtafel
om in een ongedwongen sfeer kennis
te kunnen maken met het dameskoor. 

De avond verliep erg gezellig met een
borrel en een hapje en iedereen strij-
dend voor de punten. Na de punten-
telling werd de balans opgemaakt en
mochten de dames om beurten een
prijs uitzoeken, zodat iedereen met
een leuke attentie naar huis ging. De
VIP dames kregen nog een mooi
bloemstukje mee en hadden genoten
van deze leuke avond met het dames-
koor. 

Het dameskoor mocht voor 17 no-
vember een uitnodiging ontvangen
van Stichting Oud Wervershoof. Dit
had te maken met het feit dat we op 8
oktober 2017 ons 70 jarig jubileum
hadden gevierd en mede daarom in
het Skriemerboek werden uitgelicht.
Een prachtig stuk is het geworden over
het ontstaan en de oprichting van het
dameskoor, geschreven door Tiny

Berkhout, met leuke foto’s en een
anekdote die op deze avond ten tonele
werd gebracht. 

In 1957 nam burgemeester Raat af-
scheid van de gemeente Wervershoof en
verhuisde naar Zeist. Zijn vrouw, Annie
Raat-Dunselman was o.a. actief ge-

weest in het bestuur
van het vrouwengilde.
Ook voor haar organi-
seerde men een af-
scheidsfeest, waarvoor
de medewerking van
het dameskoor werd ge-
vraagd. Het koor stu-
deerde het Ave Maria
van Mendelssohn in en
na dit serieuze werk

kwam er nog een zeemanspotporie.
Hiervoor wilden zes dames zich in ma-
trozenkleding steken: een witte bloes
met blauwe kraag, blauwe muts en
blauwe lange broek. Maar dat laatste
kledingstuk kwam niet door de keuring.
Pastoor Busch vond het niet passend
om gehuwde dames in een lange broek
op het toneel te zien; de dames moesten
een rok aan!. Maar matrozen in een rok
was niet wat de dames in gedachten
hadden, dus lieten zij een grote boot
maken, die tot de middel reikte. Daar-
achter zongen de ongehoorzame matro-
zen hun liederen en was de pastoor
uitgesproken.
Pastor Suidgeest, die ook aanwezig was
op deze Skriemeravond, werd eerst

nog even toegesproken. Pastor Suid-
geest is gelukkig, wat ruimdenkender
richting de dames.
Het dameskoor ging dus het toneel op
en zongen liederen uit eigen repertoire
met o.a. een Ave Maria. Daarna namen
zes dames verkleed als matroos plaats
achter de boot om samen met het koor
de zeemansmedley te zingen. Het was
een leuk optreden en een geslaagde
Skriemeravond met diverse invullin-
gen.

Momenteel vraagt de Kerst onze aan-
dacht en zijn we druk bezig met de
voorbereidingen op 1e kerstdag met
mooie kerstliederen en de Mis van
Mozart. Voor volgend jaar gaan we
weer aan de slag met leuke en nieuwe
ideeën.

Tot besluit wens ik iedereen 
PRETTIGE FEESTDAGEN toe. 

Groeten van de voorzitter 
Margriet de Vries

PS: Mocht je belangstelling zijn  gewekt:
nieuwe leden zijn nog steeds van harte
welkom.

Nieuws van het Dameskoor
Het is herfstvakantie en jaarlijks organiseert het dames-
bestuur hun spelletjesavond in de Inzet. Een avond om te
klaverjassen en te rummikuppen met leuke prijzen. Dit
jaar had het dameskoor op de gemeenschapsveiling een
kaartavond aangeboden voor twee keer twee personen. Zij
waren voor deze avond uitgenodigd en kregen een VIP-
behandeling.



Interview met mevr. Martha Bakker
geb. 20-12-1917     

Mevrouw Bakker wordt binnenkort
ook 100 jaar, maar ze is niet zo gesteld
op openbaarheid.
Ze kan er weinig van maken. Ze heeft
anders geleefd als een ander en wil dat
zo laten. Ze wil niet vertellen over
vroeger. Ze woont wel prettig in ver-
zorgingshuis Sint Jozef, het gaat gerust
wel goed met haar. ‘Maar je moet er
zelf wat van maken.’ zegt ze.
Ze is geboren in Spierdijk maar is als
klein kind bij haar tante Sijtje Bakker
en oom Jan Mol terechtgekomen. Haar
oom en tante hadden geen kinderen,

daarom is ze daar altijd blijven wonen.
Ze was dus een ‘Thuishaaldertje’. In het
begin woonden haar oom en tante nog
in De Hoek van Wervershoof. Daar
ging Martha ook naar school. Metter-
tijd zijn ze naar Onderdijk gegaan
naar de hoek van de Van Velzenstraat,
waar haar tante een kruidenierswin-
keltje had.
Haar moeder kwam uit Medemblik en
haar vader was een Spierdijker. 
Zelf heeft ze bij V&D gewerkt in de
stoffen. Haar zus Nel werkte er twee
dagen en omdat ze tekort personeel
hadden, is zij ‘ook er op-an gaan’. Zij
vond dat leuk om te doen.
In de oorlog hadden ze nog een

 thuishaaldertje, Trudy Leger, een
 Jodin netje. 
Martha heeft het goed gehad in haar
leven, maar ze wil haar 100e verjaar-
dag niet vieren. Ze wil niet dat ze
drukte van haar maken. Er zullen wel
een paar neven en nichten komen en
er zal wel een gebakje worden gegeten. 
‘Je benne niet zoveul opskoten met me
denk?’ vraagt ze tenslotte nog aan Riet.
Ze wenst ons nog veel succes met de
dingen die we doen voor de mensen.
En toen was het eterstijd. 

Interview met mevr. Neefjes-
Schouten geb. 24-12-1917

‘Ik zal bloid weze als het voorbij is,’
zegt mevrouw Neefjes. Maar ze is wel
blij dat ze het zo mag vieren. Ze wordt
ook enthousiast gemaakt door haar
kinderen. 
‘Ik krijg een hele hoop gasten, hoeveel
komen er?’ vraagt ze aan haar dochter
Marthy:
‘Bijna tweehonderd,’ zegt Marthy. ‘Alle
neven en nichten van beide families
hebben ook een uitnodiging gekregen.
De oudsten zijn inmiddels tachtig jaar.
Het feest wordt gevierd bij Café-Res-
taurant ’t Fortuin.’
Mevr. Neefjes woont nog op zichzelf in
een van de aanleunwoningen. Ze wil
alles nog zelf doen en kan het ook nog.
Wassen en strijken doet ze nog zelf.
Tweemaal per week komt iemand om
te helpen met douchen. Maandag
komt iemand voor de huishouding.
‘Doe je de was nog zelf?’ wordt weleens
gevraagd. 
‘Ik stop het in de wasmachine en die
doet het werk.’ Met andere woorden,
zo bijzonder is dat niet. Dat was vroe-
ger wel anders. 
In die tijd werd de was nog gebleekt op
een grasveld. Dat was veel werk.

Herinnering van vroeger
Op de kleuterschool op de St. Weren-
fridus in Wervershoof zaten ze alle-
maal naast elkaar. Ze weet nog dat ze
met vouwblaadjes matjes mochten

In gesprek met....
mevr. Neefjes-Schouten
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Wervershoof is vast een gezonde plek om te wonen. Maar liefst drie bewo-
ners van Sint Jozef en de Aanleunwoningen zijn of worden binnenkort hon-
derd jaar.
Mevrouw Commandeur Ruitenberg was dat op 6 september 2017. Met haar
hebben we in 2011 al een interviewtje gehad over vroeger en hoe ze later toen
ze al in Sint Jozef woonde, daar nog vrijwilligerswerk deed. Zelfs nu ze hon-
derd is doet ze nog mee met koersballen. En op de vraag wat haar geheim is
om honderd jaar te worden, zegt ze lachend: gewoon blijven ademhalen.

Zelf heeft ze bij V&D gewerkt in de stoffen
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vlechten. Schrijven deed je met een
kroontjespen. Het was een leuke tijd
op school.
‘Juffrouw Paay, juffrouw Buis en zus-
ter Olga kan ik me nog herinneren. 
Zuster Olga was een tante van Olga
Commandeur die nu op de tv. is met
het programma “Beter bewegen”,’ ver-
telt mevr. Neefjes. ‘Ik zie me gewoon
nag zitten op de lange regel.’
Ze herinnert zich ook de eigenge-
breide borstrokken die ze toen droeg
met een scapulier d’r op. 
Mevr. Neefjes draagt nu nog een sca-
pulier met ‘Onze-Lieve-Vrouw van Fá-
tima’ aan een kettinkje, gekregen van
een schoondochter. 
Maria zou tussen mei en oktober 1917
zes keer verschenen zijn aan de drie
herderskinderen Lucia, Francisco en
Jacinta, nabij het Portugese stadje Fa-
tima. 

Na de lagere school
Thuis aan het werk. Ze was nog maar
veertien jaar toen haar moeder over-
leed en haar vader overleed vier jaar
later op acht december. Er waren
negen kinderen thuis. Ze kan het zich
nog goed herinneren. Ze was toen
achttien jaar en was met familie naar

de kerk geweest vanwege het feest van
‘Maria onbevlekte ontvangenis’. Ze
zagen, toen ze naar huis liepen, kape-
laan De Wit bij hun vandaan komen.
Ze herinnert zich nog dat er een laag
sneeuw op de weg lag. Bij thuiskomst
bleek haar vader te zijn overleden aan
een gezwel in zijn keel. De dag erna
kwam een zus van haar moeder op vi-
site. Die had nog niet gehoord dat haar
zwager overleden was, maar ze had
een gevoel dat er iets was en dat ze
naar huize Schouten moest. Die tante
kwam uit Zwaag, toen niet direct naast
de deur en auto’s waren er nog niet.
Dat was ook iets dat ze nooit zal ver-
geten. Toeval bestaat niet, wordt wel-
eens gezegd. Diezelfde tante kwam
later ook weleens met kermis, om op
te passen. De oudere kinderen konden
dan kermis vieren.
Kapelaan de Wit en Jacob Neefjes heb-
ben ervoor gezorgd dat de broers en
zussen bij elkaar konden blijven. Dan
blijft het even stil…
Bij elkaar
Het was een hele andere tijd. Uiteraard
waren ze blij dat ze bij elkaar konden
blijven, maar het was ook een moei-
lijke tijd.
‘We woonden op de boerderij aan de

Neuvel. Opa Schouten woonde naast
ons, in dezelfde boerderij, hij kon ons
helpen tot hij naar het verzorgingshuis
St. Jozef ging. Mijn oudste zus had ver-
kering, ging op een gegeven moment
trouwen en kwam aan de andere kant
van het huis te wonen. Zij kreeg al snel
haar eerste kind en kon zodoende
minder helpen in huis. Ik was toen de
oudste en was net negentien. Onder
mij kwamen dus nog zeven kinderen.
Mijn jongste zusje Martje had het
Downsyndroom, vroeger noemde wij
dat een mongooltje. Ze was zo’n lief
moidje en wist evengoed heel veel. Zij
mocht weleens te logeren bij een tante
in Oudorp. Ze is maar veertien jaar ge-
worden. De geneeskunde was toen
nog niet zover dat ze iets voor haar
konden doen. 
We zijn steeds een hecht gezin geble-
ven.’
Vroeger heeft ze ook bij gezinnen
 gewerkt. Haar zus Gemma werkte b.v.
in het verzorgingshuis en zelf heeft ze
bij het gezin van politie Punt gewerkt.
Zo konden ze wat geld verdienen.
Marthy vertelt dat haar moeder ver  -
kering kreeg met Rem Neefjes uit
Zwaagdijk. Maar dat ze heeft gewacht
met trouwen tot ome Niek, de jongste
van hun gezin, het huis uit was. 

Bouwerij
Broer Siem toen vijftien en Niek negen
jaar deden de bouwerij, samen met
Dirk Haakman, de man van haar oud-
ste zus. Zij waren dus nog piepjong
toen ze daarmee begonnen. De bouw
lag dichtbij huis, ze hoefden alleen de
weg over te steken. Ze woonden dus
waar vroeger Den Heuvel was en waar
nu Marcel en Ineke Schutte wonen.
Dat heette toen ook nog ‘de Neuvel’.
Later werd het de Kalverstraat. Ze
konden de Weel zien. Een prachtig ge-
zicht, vooral als er ijs lag, dan konden
ze de schaatsende mensen langs zien
gaan. 
Vroeger stonden er drie boerderijen,
een fam. Koopman heeft er ook ge-
woond. Mevr. Neefjes ging lopend
naar school, dat was dus best nog wel
een pittig stukkie.

Oorlog
Ze was drieëntwintig toen de oorlog
uitbrak. Wij kookten op een peterolie-
stel of een vuurduvel. Dat was een
soort kachel waarin van alles verbrand

In die tijd werd de was nog gebleekt op een grasveld



werd, ook bloemkoolstrukken. Er ging
niets verloren of weggegooid. We bak-
ten ook zelf brood op brikettenkool-
tjes, om de 15 minuten omkeren. Ze
hadden een onderduiker in huis en
ook een aan de andere kant van het
huis. Annie Stegers en Ben van der
Lubbe en Harry uit Soest. Ze hebben
alle twee tot aan hun dood, elk jaar
contact gehouden.

Getrouwd
Op dertigjarige leeftijd trouwde ze dus
met Rem Neefjes en verhuisde naar
Zwaagdijk. Daar kregen ze negen kin-
deren. Het tweede kindje heeft maar
een dag geleefd. 
‘Dat was de mooiste,’ zegt mevr. Neef-
jes. ‘Hij had een bos zwart haar en het
was zo’n pitteg jochie.’
Ze hebben elkaar ontmoet in Tegelen
bij de Passiespelen. Ze ging onder an-
dere met Gon van Piet Neefjes. Rem
had ze al eerder ontmoet want hij
vroeg haar mee. Ze weet niet precies
meer hoe dat geregeld was. Naast de
boerderij van de fam. Neefjes op
Zwaagdijk werd toen een twee onder
een kap gebouwd door de woning-
bouwvereniging, daar hebben ze eerst
gewoond aan de rechterkant. Aan de
linkerkant kwam de fam. Gert Korver
wonen. De fam. Neefjes woonde daar
dus met tien personen. Toen opa Neef-
jes kwam te overlijden werden op de
plaats van de boerderij twee nieuwe
woningen gebouwd, waar twee fam.
Neefjes kwamen te wonen gebr. Rem
en Wim.
Het waren grote huizen en ze hebben
er met plezier gewoond. Nu woont

zoon Dirk er met zijn gezin. De bou-
werij lag achter hun huis. Er was ge-
noeg werk te doen.

Uitjes vroeger
Familieverjaardagen uiteraard. 
Ze kan zich nog heel goed een uitje
met een bus herinneren. Ze dacht dat
het een bus van de Vivo was. Ze keek
haar ogen uit. Ze reden richting Naar-
den en daar stonden prachtige huizen.
Met de fam. Neefjes gingen ze er ook
elk jaar op uit. Dat was heel gezellig.
Daar hadden ze dertien kinderen
thuis.

Draad in de naald
Nieuwe kleding maken voor de kinde-
ren werd gedaan door haar zus die zelf
geen kinderen had. Maar de sjouwtjes
en het verstelwerk deed ze zelf heel
netjes.
‘Weet je wat ik vanochtend nog heb
gedaan? zegt ze trots: ‘In de schouder
van deze blouse zit een vulling en die
heb ik vanochtend toch maar eens
goed vastgenaaid. Ik kon de draad nog
in de naald krijgen, geen probleem!’

Aanleunwoning
Na de ‘nieuwe woning’ op Zwaagdijk
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Broer Siem toen vijftien en Niek negen jaar deden de bouwerij

Ik kon de draad nog in de naald krijgen



woonde ze nog een paar jaar in het
huis naast fam. T. Langedijk. Ze was
inmiddels 92 jaar en stond al wel inge-
schreven voor een aanleunwoning in
Wervershoof. Toen daar een woning
vrij kwam heeft ze dat met ‘beide han-
den aangepakt.’ Het is een prachtig
stekkie. Ze ziet de ochtendzon en kan
tot een uur of half vier genieten van de
zon op haar balkon. De wolkenluchten
vindt ze prachtig.
De eerst jaren trok ze veel op met Cor-
rie Steltenpool. Ze wandelden veel
samen. Bets Sijm heeft ze af en toe nog
geholpen, die bakte altijd tulbanden.
Ze had ook contact met Truus Nieu-
weboer, die kwam van de Bangert van
Andijk. 

Fotoboeken
Marthy tapt nog een kopje thee en kof-
fie in. Haar moeder geeft aan dat er te
weinig water in het kopje van Riet zit,

ze houdt alles goed in de gaten.
Daarna laat Marthy nog twee digitale
fotoboeken zien met prachtige foto’s
van vroeger van beide families. 
Haar man is op 78-jarige leeftijd over-
leden, dochter Margreet is op 33-jarige
leeftijd overleden aan kanker. Schoon-
zoon Jan Boon is ook op jonge leeftijd
overleden. Dat zijn zwarte bladzijdes
in haar leven.
Verder zien we mooie foto’s van fami-
liedagen en uitjes en van de kinderen
met hun gezinnen. 

Op visite bij broer Niek
Elke woensdag gaat ze op visite bij
haar broer Niek, die 91 jaar is en
woont op de Simon Koopmanstraat.
Monique, zijn dochter zorgt voor het
eten. Ze wordt dan opgehaald en
nemen gezellig de week door met el-
kaar. Ze hoopt dat nog lang te kunnen
doen.

Ruim 60 jaar in Zwaagdijk gewoond
en bijna veertig jaar in Wervershoof,
eerst dertig jaar en nu bijna 10 jaar. 
Ze zijn niet in deze kerk getrouwd,
maar in een noodgebouw. Dat vond ze
wel jammer. Omdat de toren van de
kerk naar voren dreigde weg te zakken,
werden aan de kerk tussen april 1948
en juli 1949 grondige werkzaamheden
verricht Wel is ze in de Werenfridus-
kerk gedoopt, straks 24 december, 100
jaar terug!

Wij danken mevrouw Neefjes-Schouten
en haar dochter Marthy voor het leuke
gesprek en wensen hun een prachtig
feest met alle familie. Wij wensen haar
nog menig jaar in goede gezondheid.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar
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Al eeuwenlang bestond er een R.K. Armenbestuur dat in
schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleende.
Door een naamsverandering heet het nu de Parochiële
Caritas Instelling (PCI)

De doelstelling van de PCI Wervershoof is: 
Vanuit de R.K. Parochie de christelijke overtuiging gestalte
te geven in de vorm van dienstbaar te zijn aan de samen -
leving (ongeacht de geloofsovertuiging) door aandacht te
wijden aan de concrete noden van de mensen uit onze
 parochie.

Wat doen wij als PCI (Parochiële Caritas Instelling)?
Helpen als de nood hoog is.
Dit doen wij vooral in de vorm van financiële steun.
Mensen uit Wervershoof die onverwachts met financiële
 tegenslagen te kampen hebben, kunnen bij ons vragen om
financiële steun, zodat zij even ontlast worden van hun zor-
gen en hierdoor de kracht krijgen om de hobbelige weg van
het leven weer verder te kunnen gaan.
Met Kerst geven wij de gezinnen, die bij ons bekend zijn,
en waarvan wij weten dat zij met een minimuminkomen
rond moeten komen, iets extra’s.
De kerstpakketten die wij ontvangen verdelen wij over deze
gezinnen. Wij ervaren veel dankbaarheid onder deze
 mensen.

Wie zijn wij?
Het bestuur van de PCI bestaat uit vijf parochianen (inwo-
ners van Wervershoof). Wij komen 10 tot 12 keer per jaar
bij elkaar en behandelen dan diverse aanvragen. Wij gaan
hier heel diskreet mee om.

Wij werken samen met ge-
meente, maatschappelijkwer-
kers en andere hulpverleners.
Ook worden wij getipt door in-
woners van Wervershoof.

Wij kunnen dit doen doordat wij vier keer per jaar een
deurcollecte bij de weekendmissen mogen houden en wij
ontvangen de collecte bij de dagmissen. Daarnaast ontvan-
gen wij giften en kerstpakketten van mensen, verenigingen
en bedrijven.

Mocht u na dit lezen ook iemand kennen, die financiële
steun kan gebruiken, bel dan met:
Mevrouw A. Wildoër, telefoonnummer: 0228-583731

Wilt u ons financieel steunen, dan kunt u uw gift over-
maken aan:
IBAN/rekeningnummer: NL57 RABO 0368 9506 54 
t.n.v. PCI Wervershoof

Wilt u een kerstpakket of levensmiddelenpakket geven
dan mag u bellen met:
Mevrouw A. Deen, telefoonnummer: 
0228-582406 of 06-53636281. 

Tevens willen wij iedereen die ons het afgelopen jaar een
gift heeft geschonken, in welke vorm dan ook, heel har-
telijk bedanken.

PCI



Malawi wordt geteisterd door
hiv/aids en ondervoeding. Ruim tien
procent van de bevolking is besmet
met het hiv-virus. 
Daarnaast beleeft dit land in zuide-
lijk Afrika momenteel de ernstigste
voedselcrisis sinds jaren, als gevolg
van droogte en overstromingen. 
Vooral bij zwangere en pas bevallen
vrouwen met hiv en hun kinderen
dreigt gevaar voor ondervoeding. In
dit tweede projectjaar richt Sant’Egi-
dio, een christelijke lekengemeen-
schap, zich op het verbeteren van de
gezondheid van moeders en kinde-
ren met hiv..

Vicieuze cirkel doorbreken
Het grootste deel van de bevolking in
Malawi leeft van de landbouw. Hun
dieet is eenzijdig en bestaat voorna-
melijk uit nsima, dat is gemaakt van
maismeel. 
Door herhaalde misoogsten is op
grote schaal ondervoeding ontstaan.
Voor mensen die met hiv zijn besmet
is dat een extra risico, want een be-
langrijk kenmerk van hun ziekte is ge-
wichtsverlies. Dat wordt vooral
veroorzaakt door een dieet met onvol-
doende calorieën en eiwitten. 
Aantasting van het immuunsysteem
door hiv en ondervoeding hebben een
versterkend effect op elkaar. Het is een
vicieuze cirkel die doorbroken moet
worden. 
Goede voeding biedt geen genezing,
maar vertraagt wel het ziekteproces. 

Effectief omgaan met voedsel
Vrouwen spelen een cruciale rol in het
veranderen van vaste voedingsge-

woonten, omdat zij verantwoordelijk
zijn voor het voeden van hun gezin-
nen. 
Sant’Egidio wil de moeders leren ef-
fectief om te gaan met plaatselijk
voedsel, met name in tijden van
schaarste. 
Daarnaast willen zij de families van de
moeders ondersteunen bij het ver-
duurzamen van hun voedselproductie
door meer variatie en minder mono-
cultuur. Op die manier leren zij beter
om te gaan met de effecten van hon-
ger en ondervoeding.

Kennis van goed en gevarieerd
eten 
Het project biedt voedselhulp en trai-
ning aan een groep van 300 seroposi-
tieve zwangere en pas bevallen
vrouwen tussen 15 en 60 jaar die aan
acute ondervoeding lijden en die voor
hun gezinnen moeten zorgen. Daar-
naast worden tenminste 300 seroposi-
tieve kinderen tussen 12 maanden en
14 jaar geholpen, die lijden aan acute
ondervoeding. Zij krijgen voedselpak-
ketten met lokale producten, waarmee
ze hun gezin gevarieerde maaltijden
kunnen voorzetten. 
De vrouwen krijgen gezondheidstrai-
ningen waarin lokaal voedsel wordt
gepromoot, dat ze gemakkelijk dichtbij
huis kunnen vinden. Ze leren hoe ze
dit op een voedzame manier kunnen
bereiden. Daarnaast krijgen ze voor-
lichting over de basisprincipes van ge-
zonde voeding, de voedingswaarde
van producten, het veilig opslaan van
voedsel en het bereiden van gezonde
maaltijden. 
Ook leren zij hoe ze voedsel moeten

rantsoeneren in tijden van schaarste,
om zo acute ondervoeding te voorko-
men. De ervaring leert dat kennis van
goed en gevarieerd eten in tijden van
nood levens redt en mensen weer-
baarder maakt.

Over Sant’Egidio
De Gemeenschap van Sant’Egidio is
een christelijke lekengemeenschap die
in meer dan zeventig landen van alle
continenten 60.000 leden telt. Die
leden komen samen voor het gebed en
knopen vriendschap aan met de arm-
sten van de stad. 
Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich
in voor de dialoog tussen godsdien-
sten en de vreedzame oplossing van
conflicten. 
De gemeenschap ontstond in 1968 in
Rome. Ze ontleent haar naam aan het
kerkje van Sant’Egidio in de wijk Tras-
tevere, waar het centrum van de ge-
meenschap nog altijd is gevestigd. De
gemeenschap van Sant’Egidio werkt al
meer dan tien jaar aan de bestrijding
van hiv en aids in Malawi. Er zijn in-
middels al (onder andere) tien ge-
zondheidscentra opgericht en vier
gespecialiseerde laboratoria opgezet. 
Sinds 2005 werden 58.000 mensen ge-
holpen en meer dan 800 medische
medewerkers opgeleid.

Opbrengst collecte SOS kinderdor-
pen: € 222,60,
weer een mooi resultaat!

Groeten, 
Anja, Gerda, Joanna en Karin
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Het was al vijftig jaar geleden, dat
Jezus gestorven was. De vrienden van
Jezus leefden nog wel. Ze zagen el-
kaar nog weleens, dan kwamen er
herinneringen boven aan de tijd toen
Jezus nog leefde. Ook vertelden ze
die verhalen vaak door aan mensen
die naar hen wilden luisteren. Ze ver-
telden dan over Jezus: dat Hij altijd
een licht voor hen was geweest,
vooral wanneer zij het niet meer
zagen zitten, wanneer alles
donker om hen heen was.
Ook vertelden ze hoe Hij
was gestorven: aan het kruis.
Dat was altijd een droevig
verhaal. Maar daarna raak-
ten ze weer vol vuur. Want
wanneer ze zo aan het vertel-
len waren, leek het net of
Jezus nog heel dicht bij hen
was. Nu waren er een paar
mensen die op een keer bij
Lucas kwamen. Ze zeiden:
‘Zeg, Lucas, nu heb jij ons al
heel veel verteld over Jezus,
maar weet je wat we nog
steeds niet weten? Hoe het
eigenlijk gegaan is, toen
Jezus geboren werd. Daar
hebben we nog nooit iets
over gehoord!’ Daar moest
Lucas eens even voor gaan
zitten. Eigenlijk wist hij dat
ook niet. Daar was niets van
bekend. Maar een paar din-
gen wist hij wél. Hij wist bij-
voorbeeld dat Maria de
moeder van Jezus was en
Jozef zijn vader en dat Jezus
als kind in Nazareth had ge-
woond. Dat was allemaal
zeker. Maar waar was Jezus
geboren? Lucas dacht na…
‘Ik weet het!’, riep hij toen.
Want hij had in heel oude

schriftrollen gelezen dat de Messias
geboren zou worden in Betlehem. En
Jezus was de Messias – dat geloofde
Lucas. Toen Lucas dit allemaal wist,
heeft hij het kerstverhaal geschreven.
Het werd een heel bijzonder verhaal,
en daarom mochten de engelen –
vond Lucas – er niet in ontbreken.
Die maakten het licht in de donkere
nacht, en die zongen: ‘Vrede op aarde’.
Want dáárvoor was Jezus op aarde

gekomen: om vrede te brengen en
vriendschap onder de mensen. In het
verhaal kwamen ook herders voor. In
die tijd waren dat mannen waarmee
de mensen liever niets te maken had-
den. ‘Ja’, dacht Lucas, ‘die moeten er
ook bij in mijn verhaal. Want Jezus is
later vooral omgegaan met mensen
die er volgens anderen niet altijd bij
hoorden’. En zo maakte hij zijn ver-
haal: 

Voor de kinderen 
Lucas en het kerstverhaal

IInnlleevveerrddaattuumm  kkooppiijj  vvoooorr  ddee  vvoollggeennddee  uuiittggaavvee::  WWooeennssddaagg  2244  jjaannuuaarrii  22001177..
UUww  ccoonnttaaccttppeerrssoooonn::
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In het bijzonder en met grote dank aan:
de leden van de koren:
- dameskoor
- herenkoor
- AOW-jongerenkoor
- kinder/jeugdkoor Weereenlied 
- Middenkoor
- de fanfare St. Caecilea,
hun dirigenten en organisten,
lectoren en lectrices,
voorgangers in Woord-Communievieringen
en Avondwaken,
misdienaars en misdienettes,
liturgische assistenten,
leden van de liturgische werkgroepen,
van de werkgroepen:
Eerste Communie
en Vormsel,
gezinsvieringen,
van het jongerenpastoraat,
de contactpersonen,
de bezoekersgroep,
de redactie, typiste, drukkers,
niet(st)ers en bezorg(st)ers van ‘Nu en Straks’,
de webmasters,
de medewerkers en
medewerksters van de ‘Actie Kerkbalans’,
de chauffeurs van het ziekentriduüm,
de leden van de PCI,
de Zonnebloem,
de missionaire werkgroep,
medewerkers Wereldwinkel,
Auxilia-Brasili-ja,
de kosters en medewerksters,
de leden van de versiergroep,
de bloemschenkers,

de collectanten,
de kerkhofcommissie,
makers van gedenkkruisjes,
verzorgers van kerkhofadministratie,
bestuur en dragers van Sint Barbara,
bestuur en leden van de gemeenschapsveiling,
bestuur en redactie van Binding,
directie en personeel van Huize Sint Jozef,
leden van de Raad van Kerken,
kerkschoonmaaksters/makers,
gastvrouwen koffieochtenden
de bloemkwekers,
de tuin- en kerkhofverzorgers,
de administratieve hulpen,
de helpsters in de
kerk- en pastoriehuishouding
en alle medeparochianen,
die met woord en daad,
met hun trouw en met hun medeleven,
met hun onmisbare financiële bijdragen
ook het afgelopen jaar onze kerk
en parochie steunden.

Naast de wens voor u allen:
een ZALIG KERSTFEEST
en een ZALIG NIEUWJAAR
hopen wij op de vervulling van onze wens:
moge het meeleven
en meewerken zo blijven,
ook in 2017 en: groeien.   

Namens de parochieraad:

kapelaan P. Piets,
voorzitter.

K E R S T W E N S

E N

N I E U W J A A R S W E N S

DE PAROCHIERAAD EN DE PASTOR 
VAN DE SINT WERENFRIDUSPAROCHIE

WENSEN U ALLEN EEN
ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR TOE
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