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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

IIeeddeerr  mmeennss  iiss  wwaaaarrddeevvooll

Ieder jaar voert de
Nederlandse katholieke
gemeenschap tijdens de
vastenperiode actie voor
mensen die leven in moeilijke
omstandigheden. Dat doen we,
omdat we geloven dat ieder
mens waardevol is en omdat
we vinden dat we best iets van
onze rijkdom kunnen delen.
Wij hopen dat dan ooit de dag
komt dat iedereen op deze
wereld een goed leven kan
leiden. Onze hulp is dan ook
voor iedereen, ongeacht
geloof, sekse of afkomst.
Vastenactie is een campagne
van Stichting BVA. Wilt u
weten welke projecten we nog
meer steunen en hoe we het
geld besteden dat onze
donateurs bijeen brengen?
Kijk dan op
www.stichtingbva.nl 

Van de redactie
Buiten komt een waterig zonnetje door de bewol-
king heen. Het is 26 januari en te warm voor de tijd
van het jaar. Het zou toch een pracht zijn als we
weer buiten zouden kunnen schaatsen, maar waar-
schijnlijk zit dat er ook dit jaar niet in. We blijven
hopen. Voor u ligt de vierde Nu en Straks van de
40e jaargang. Op de website van de parochie Sint
Werenfridus www.wervershoof.rkregiowh.nl kunt
u onder communicatie alle parochiebladen terug-
vinden. De eerste is van mei 1979 met thema Pink-
steren. Ton de Hoogt heeft al deze bladen een paar
jaar terug gedigitaliseerd, een enorme klus, waar we
hem, nog steeds, ontzettend dankbaar voor zijn.
Leuk om de eerste bladen Nu en Straks terug te
lezen en wat een werk. Alles werd toen met de type-
machine getypt. Dit is al bijna niet meer voor te
stellen. In deze uitgave kunt u onder andere over de
Vastenactie, het Triduüm en de Stille Omgang lezen
en u kunt zichzelf, voor zover van toepassing, hier-
voor opgeven. Dit keer helaas geen interview. Wel
weer een mooi en toepasselijk gedicht van Arda en
een leuk kinderverhaal. Het weekend van 11 t/m 13
februari wordt carnaval gevierd, alhoewel wij hier
in Wervershoof daar weinig van meekrijgen.
Daarna de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Veel
leesplezier!

2 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 9 februari 2018



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  33  ffeebbrruuaarrii  ttoott  eenn  mmeett  2255  mmaaaarrtt  22001188
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3 – 4 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren van
het koor.
Groep Wervershoof.

10 – 11 februari:

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering 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.

14 februari: ASWOENSDAG

19.00 uur: Eucharistieviering met
Heren van het koor.
Kapelaan P. Piets.

17 – 18 februari: EERSTE ZONDAG
VEERTIGDAGENTIJD –
BOETEVIERING

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Woord-Communievie-
ring.
Groep Wervershoof.

Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren van
het koor. Groep Wervershoof.

24 – 25 februari: TWEEDE ZONDAG
VEERTIGDAGENTIJD

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor Weereenlied.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Dameskoor.
Groep Wervershoof.

3 – 4 maart: DERDE ZONDAG
VEERTIGDAGENTIJD

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur: Woord-
Communieviering met Middenkoor.
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

10 – 11 maart: VIERDE ZONDAG
VEERTIGDAGENTIJD

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.

Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met Heren van
het koor.
Groep Wervershoof.

17 – 18 maart: VIJFDE ZONDAG
VEERTIGDAGENTIJD

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering met
Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 18.00 uur:
VORMSELVIERING
Met AOW-Jongerenkoor.
Voorgangers Deken Moltzer en
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Woord-
Communieviering met liederen.
Groep Wervershoof.

24 – 25 maart: PALMZONDAG

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
Sint Jozef. Eucharistieviering.
Kapelaan P. Piets.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.



De actie kerkbalans 2018 heeft het motto
meegekregen: “Geef voor je kerk”. Een wel
heel algemeen motto, maar aan de andere
kant heel duidelijk. 

Voor wie de begroting voor 2018 nog niet
heeft bekeken, deze sluit met een negatief
bedrag van    € 11.000. Nu is het een be-
groting en de werkelijkheid zal er zeker
anders uitzien, dit kan positiever, maar
ook negatiever zijn. Gelukkig komen er
buiten de normale inkomsten ook nog
wel eens extra giften binnen en hebben we
nog wel wat achter de hand, maar de trend
is duidelijk. De reguliere inkomsten dek-
ken niet meer de reguliere uitgaven. Dat
is zorgelijk en moet op termijn toch in
evenwicht komen. 

Zijn we met de wisseling van de wacht
met onze nieuwe kapelaan in jaren be-
hoorlijk verjongd, het kerkgebouw waarin
we nu zitten is van 1875, wordt elk jaar
ouder, vergt constant veel onderhoud en
kost ons heel veel energie. Kijk maar eens
naar veel vieringen. De gehele kerk moet
worden verwarmd terwijl we met ¼ deel
genoeg zouden hebben.
Zoals gezegd is onze kerk is van 1875 en is
dus 143 jaar oud. De toren is al lang terug
gelift, het gezicht regelmatig geplamuurd,
de stembanden van het orgel opgeknapt,
rimpels weggewerkt, klokkenspel nageke-
ken, maar het hoofddeksel, de dakleien
beginnen te rafelen. En dit vergt groot on-
derhoud.

143 jaar!! Op die leeftijd ben je als mens
van top tot teen verbouwd en wie weet
niet eens meer herkenbaar.
Maar het lichaam van onze Werenfridus
is dankzij onze voorouders en ons, paro-
chianen goed onderhouden gebleven.
Voor een kathedraal….eigenlijk niet nor-
maal. Het is onze Wervershover trots, dat
was te merken met het feest van 200 jaar
Wervershoof…
Maar het hart van de kerk zijn wij, de pa-
rochianen en 400 vrijwilligers in en om
onze mooie kerk. En dat hart tikt nog heel
goed. Dat het financieel ook mag door-
tikken, ook bij uw kinderen die wat min-
der hier op bezoek komen. Heel bewust
richten wij ons ook op de jongere genera-
tie. Het onderschrift bij de foto deze week
in de Binding is ook niet zomaar gekozen:
“Jong en oud samen sterk, geef voor onze
Werenfriduskerk”.
Tot op heden (vrijdag 26 januari) was er
in totaal iets meer dan € 52.000 binnen-
gekomen. Ten opzichte van vorig jaar een
lichte daling.
Waarschijnlijk komt er in de komende
week (weken ) nog wel iets binnen, waar-
mee we toch weer een heel mooi eind re-
sultaat zullen bereiken. Iedereen die
hieraan heeft bijgedragen, heel hartelijk
dank namens de parochie.

Het is met heel veel dank !!! 

Parochieraad 
St.Werenfridus Wervershoof

Actie kerkbalans 2018

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.

Eenheid
fÉÇÉê=ãÉåë=áë=~åÇÉêëI
Ç~í=áë=òÉâÉê=ï~~êK
låÇ~åâë=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåI
ÜçêÉå=ïÉ=Äáà=Éäâ~~êK

aÉ=ìáíÇ~ÖáåÖ=çé=~~êÇÉ
áë=Ç~~êãÉÉ=çã=íÉ=Ö~~å
ÜÉí=ÄäáàÑí=î~å=ÖêçíÉ
ï~~êÇÉ
ë~ãÉå=ëíÉêâ=íÉ=ëí~~åK

lîÉêÄêìÖ=ÇÉ=ÖêÉåòÉå
ÖÉÉÑ=Éäâ~~ê=ÉÉå=Ü~åÇ
Ç~í=áë=íçÅÜ=Ü~êÇ=åçÇáÖ
áå=ïÉêÉäÇ=Éå=î~ÇÉêä~åÇK

bÉåÜÉáÇ=áë=åçÖ=ãçÉáäáàâ
ÅìäíììêîÉêëÅÜáä=ÜÉÉä=Öêççí
ÇçÅÜI=Çççê=ë~ãÉåïÉêJ
âáåÖI
ã~~âí=ãÉå=ÇÉ=~~êÇÉ
ÖêççíK

sÉêíêçìïÉå=â~å=ãÉå=ïáåJ
åÉå
Çççê=çéÉå=íÉ=ïáääÉå=ëí~~åK
`çêêìéíáÉ=íÉ=ÄÉëíêáàÇÉåI
aÉ=ã~ÅÜí=ãçÉí=î~å=ÇÉ
Ä~~åK

bê=òáàå=åçÖ=ä~åÖÉ=ïÉÖÉå
ÇáÉ=ïÉêÉäÇäÉáÇÉêë=Ö~~å
îÉêëí~åÇáÖ=Éå=áå=îêÉÇÉI
âìååÉå=òÉ=ÇÛ=ìáíÇ~ÖáåÖ
~~å\

Arda
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de Katholieke Kerk beoogt: dat
u nog meer de mooie mens
wordt die God geschapen heeft!
Groei door naar een oprecht,
voorbeeldig christenmens.
Vanaf Aswoensdag (dit jaar op
14 februari) is de liturgische
kleur in de kerk weer paars, als
om ons te herinneren aan so-
berheid, inkeer en afzien (op
een evenwichtige wijze) van
overdaad. Het draait in ons
aards bestaan niet slechts om
carrière, macht en materieel
bezit: u bent meer dan een lijf
dat ongeveer tachtig jaar op
deze planeet bivakkeert en dan
tussen zes plankjes mag of rich-
ting het crematorium verdwijnt.
Onze-Lieve-Heer heeft u ge-
schapen naar Zijn evenbeeld en
u een ziel meegegeven die nim-
mer verloren gaat. Probeer die
mooie ziel van u te vormen en
te laten vormen. Een uitste-
kende kans daartoe wordt u
 geboden gedurende de Veertig-
dagentijd. Zet hem op en veel
succes!

de kapelaan

Ja hoor, hij mocht vijf keer de klokken -
touwen in, onze trouwe koster Kees Bak-
ker. Elke keer als hij beneden kwam, dan
mocht hij gelijk weer linea recta terug de
wenteltrap omhoog de kerktoren in! Uit-
eindelijk bracht de telavond van Aktie
Kerkbalans €51.000,– op, nog zonder een
extra 10% wat er de volgende dagen nog
zoal bij komt binnendruppelen via de
brievenbus of de bank. Met dank aan alle
vrijwilligers die het ook dit jaar weer heb-
ben mogelijk gemaakt, maar natuurlijk
vooral hulde aan de gulle gevers. Zonder
gebed blijven onze kerken niet overeind
staan, maar ook de nodige pecunia heb-
ben we jaarlijks nodig om de fraaie ker-
ken overal in den lande open te houden
en te voorzien van licht en verwarming.
Natuurlijk zijn ook de vele fraaie bloem-
stukken nodig die je eigen parochiekerk
telkenmale weer opfleuren.
Eindelijk begin ik een beetje te landen. Nu
kan de ingroei in de parochie(s) pas echt
van start na de drukte van de verhuizing,
verbouwing en feestdagen. Laat het thuis-
gevoel nu maar snel komen, want de wit-
tebroodsweken zijn voorbij. Nu is het tijd
voor actie mijnerzijds. Liturgie, contact
met de scholen, betrokkenheid bij Eerste
Heilige Communie en Vormsel, huisbe-
zoeken et cetera; eindelijk komt er tijd en
gelegenheid voor! Kortom, na alle “huis-
houdelijke” perikelen nu aan de gang
waarvoor ik toch in de eerste plaats naar
de regio ben gekomen: priester zijn. Een
priester woont alleen en werkt vaak als so-
list. Toch kan dit alleen maar als hij zich
gedragen weet door een betrokken ach-
terban, die een beroep kunnen doen op
hun kapelaan en vice versa. Al is het maar
om de scherpe kanten van het karakter bij
te schaven van iemand die gewend is op
zichzelf te zijn. Het klankbord van het ge-
zinsleven of een mondige vrouw is er ten-
slotte niet. Feedback moet je dus als

eenling uit je omgeving krijgen. Wat het
menselijke aspect betreft dan. Voor de
band met onze Schepper en inspiratie-
bron heb je vooral stilte en rust nodig.
Geen rust in de zin van niets hoeven
doen, maar rust in de zin van zelf de
agenda kunnen bepalen en zo je tijd en
energie gunstig kunnen verdelen.
En zo komen we al weer vlak voor de
Veertigdagentijd te staan. Of de Vasten-
tijd, zo u wilt. Mocht u onder de 12 jaar
zijn, ouder dan 65 jaar of zwanger (voor
alle drie kom ik niet in aanmerking), dan
hoeft u niet te vasten. Vasten doe je op een
manier die bij jou past! Hele dagen niets
eten, zodat je op je werk of op het sport-
veld problemen krijgt, is natuurlijk nooit
de bedoeling. Roofbouw gaat slechts ten
koste van lichaam en ziel. Offertjes doen
is niet verkeerd, behalve als je de lat te
hoog legt. Hou je doel voor ogen en maak
het haalbaar. De lat te hoog leggen, ont-
moedigd je alleen maar als je ernaar on-
derweg bent. Dan denk je al snel aan
opgeven omdat het beoogde doel te hoog
gegrepen is. Leg de lat zo, dat het je moti-
veert en inspireert waardoor je het vol-
houdt. In plaats van zes sigaren per dag te
roken, probeer je te minderen tot een of
twee. Of probeer op iemand af te stappen
met wie je al een tijdje in onmin leeft. Als
deze hier niet op in wil gaan, heb jij in elk
geval je best gedaan! In plaats van alle
avonden de deur uit te zijn, besteed meer
tijd en aandacht aan je geliefden thuis. Of
bezoek een familielid waar je al geruime
tijd tegenaan zit te hikken. Probeer meer
geduld te betrachten met een kapelaan die
het na drie keer uitleggen nog steeds niet
helemaal snapt.
Zo kent uzelf legio voorbeelden waarin u
de uitdaging met uzelf tijdens de Veertig-
dagentijd aan kunt gaan. U komt er ster-
ker, zuiverder en christelijker uit te
voorschijn. En dat is wat deze periode in

Veertigdagentijd
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Financiën en 
Onderhoud

We zijn bezig om in de pastorie de
 eerste verdieping op te knappen voor
Kapelaan Piets.
Het secretariaat gaat van de achterkant
naar de voorkant van de pastorie en
als dit gereed is komt er een afschei-
dingswand op de eerste verdieping,
zodat er een gedeelte woning is en een
kleiner deel van de verdieping secreta-
riaat.
We zijn bezig met een nieuw Sim aan-
vraag (subsidie aanvraag) voor het on-
derhoud van de buitenkant van het
kerkgebouw. Dit voor de periode 2019
/ 2024 dit moet zijn ingediend voor 31
maart 2018 bij de provincie. De kerk is
een landelijk monument dan krijg je
50 procent van de gemaakte onder-
houdskosten vergoed. 
Voor de aanvraag van de Rijks sub si-
die moet je een prijs opgave  van de te
verwachte onderhoudskosten overleg-
gen. 
We hebben twee aannemers gevraagd
die veel ervaring hebben in restaura-
tiewerk om een kosten begroting voor
ons te maken. 
Als leidraad hiervoor wordt het mo-
numentenwachtrapport gebruikt wat
ieder jaar  op gemaakt wordt. In dit
rapport staat wat de staat is van het ge-
bouw en wat wordt geadviseerd om
binnen 5 a 6 jaar te laten uitvoeren aan
noodzakelijk onderhoud van het kerk-
gebouw. 
Aan de buitenzijde hebben we hier-
voor iemand in de hand genomen die
ons hier in begeleidt en adviseert.
Deze week gaan de aannemers kijken

in en rond de kerk om een kostencal-
culatie te maken.
Er is ook een bedrijf uitgenodigd die
gespecialiseerd is in kerkklokken.
Deze onderhoudskosten willen we ook
meenemen in de nieuwe Sim aan-
vraag. 
De kerkklokken zijn zowel aan de bin-
nenkant als aan de buitenkant aan
groot onderhoud toe.
Voor de pastorie kan je geen subsidie
aanvragen dit is een provinciaal mo-
nument, en wordt gebruikt als woning
dan kom je  er niet  voor in aanmer-
king.

Gemeenschaps-
opbouw

Op 20 februari 2018 wordt er in ‘De
Inzet’ een avond voor de Wijkcontact-
personen georganiseerd. Deze keer is
er gekozen voor een andere invulling
als normaal; u krijgt de gelegenheid
om kennis te maken met Kapelaan
Piets, hij gaat vertellen over zijn leven.
Om de kapelaan meer inzicht in ons te
laten krijgen, onze humor en mentali-
teit worden er West-Friese sketches
voor gedragen en liedjes gezongen
door Riet Kuin. De uitnodiging valt
eerdaags bij de wijkcontactpersonen
op de mat, U bent van harte uitgeno-
digd!
Tijdens de vergadering hebben we ge-
sproken en nagedacht om een jaar-
planning te maken om afwisseling in
vieringen en activiteiten in de kerk te
krijgen verdeeld over het jaar; op die
manier blijven we scherp om het aan-
bod voor jong en oud aantrekkelijk te
houden. 
Zo hebben we weer een paasbrunch
georganiseerd na afloop van de viering
op 25 maart. De bedoeling is dat ie-
dere gast iets meebrengt om met el-
kaar van te genieten. In voorgaande
jaren hebben we dit ook gedaan en het
was fantastisch om te zien wat een uit-
gebreid buffet er samen gesteld werd
met allemaal lekkernijen, waar geza-
menlijk van genoten werd. De brunch

wordt de komende weken aangekon-
digd bij de mededelingen tijdens de
vieringen in de kerk. Zo kunt u alvast
bedenken welke specialiteit u zou wil-
len delen met u medeparochianen.
Ondertussen zijn de vrijwilligers voor
de gemeenschapsveiling bij u aan de
deur geweest en de Kapelaan kon na-
tuurlijk niet achter blijven met het
aanbieden van een koopje. Dit jaar
wordt er geen klaverjastoernooi geor-
ganiseerd tussen Andijk en Werver-
shoof maar kunt u gaan keezen onder
bezielende leiding van Kapelaan Piets
als afvaardiging voor de Wervers -
hovers en Pastor Dekker voor de
 Andijkers. Beide moeten nog wel
proefdraaien om de spelregels onder
de knie te krijgen, maar dit wordt
 opgevangen door het spel een keer na
de zondagviering  te spelen. 

Tuin- en
kerkhofzaken

De verantwoordelijke persoon voor
tuin en kerkhof is nu Kees Botman,
maar het uitvoerende werk met het
onderhoud en beplanten wordt elke
week op dinsdagmorgen gedaan door
een club van op dit moment negen
personen. Het zijn: Adrie Haakman,
Jos Haakman, Aad van Klaveren, Jan
Neefjes, Antoon Reus, Jan Ruiter, Sjaak
Ruiter, Jan Schoorl en Joop Zwan. Een
actieve en ook saamhorige groep die
om 10.00 uur met de koffie van Thea
Bakker en in het bijzijn van kapelaan
Piets even bijkletsen en de wereldpro-
blemen oplossen in de pastorie. Voor
het herstellen van de graven, zoals bij-
voorbeeld het verzakken, wordt graf-
delver Veeken ingeschakeld. Dit
bedrijf is ook verzekerd als er tijdens
het herstellen schade zou optreden aan
het graf of aan die van de buren.
Daarom is het aan te raden aan alle
verwante familie om dit niet zelf te
doen. Verder zijn er complimenten
van bezoekers dat het op onze be-
graafplaats er zo netjes uitziet. Die eer
is dus voor onze negen tuinmannen!
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Nieuws van de parochieraad
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Wij als vormselgroep hebben 10 ja-
nuari kennis mogen maken met de
ouders van de aankomende 18 vorme-
lingen. Na een beginwoord van kape-
laan Piets hebben wij de film laten zien
over hoe en wat het project “Growing
up” inhoudt.
Wij zijn heel blij dat er wederom ou-
ders bereidt zijn, als gastouder, om de
kinderen te begeleiden naar het vorm-
sel toe. 
Tevens zijn wij blij dat de kunstenaars
weer tijd vrij hebben kunnen maken
voor onze eerste avond samen tijdens
de kunstenaarsavond, die 24 januari

heeft plaatsgevonden. Hier konden de
kinderen zich uitleven met o.a. de
bloemen, klei en kaarten. Kunstenaars
nogmaals heel erg bedankt.
Het project bij de gastouders thuis is
ondertussen ook gestart. Wij hopen
dat de gastouders samen met de kin-
deren hele leuke, gezellige, leerzame
avonden/middagen zullen beleven en
een ieder er met veel plezier op terug
kan kijken. 
De vormselviering is op 17 maart.
Voor eventuele vragen kunt u ons be-
reiken via ons mailadres: werkgroep-
vormen@gmail.com.

Met vriendelijke groet, 
De vormselgroep

Nieuws van de werkgroep Vormen

Oproep PCI
Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen.

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

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

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

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

Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van PCI
Secretaris: mevrouw L. Broersen

0228-581039

Wij willen iedereen hartelijk dank voor de gekregen 
kerstpakketten. 

Vrijdag 2 maart a.s. vindt al weer de
63e gemeenschapsveiling plaats. Ook
dit jaar zijn in de catalogus weer
 originele en aantrekkelijke koopjes
te vinden.

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

mogen verwelkomen op onze veiling,
altijd goed voor een gezellige avond
met elkaar.
We zien u graag op 2 maart a.s. in ’t
Fortuin; tijd: vanaf 19.00 uur. Indien u
vóór 20.00 u aanwezig bent,  krijgt u
de koffie en iets lekkers erbij gratis.
Afgelopen jaar hadden we een topop-
brengst van ruim € 94.000,–. Het zal
moeilijk zijn dat succes te evenaren.
laat staan te overtreffen, maar des on-
danks hopen we op een mooie

 opbrengst, zodat we weer veel vereni-
gingen en instellingen blij kunnen
maken met een financiële bijdrage.
Om een indruk te krijgen van wat zich
allemaal afspeelt rondom de gemeen-
schapsveiling raden wij u aan een be-
zoekje te brengen aan onze site:
www.gemeenschapsveilingwervers -
hoof.nl. 
Graag tot ziens!

Namens de Stichting 
Gemeenschapsveiling Wervershoof

Ben Droog, voorzitter

Gemeenschapsveiling
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Voor Vastenactie 2018 gaan we naar Zambia in Afrika.
Het project waarvoor we geld gaan inzamelen, is hele-
maal in het noorden van Zambia, tegen de grens met
Tanzania, in de stad Mbala. Daar helpen de Zusters van
het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kin-
deren die het moeilijk hebben.

Achtergrond
Mbala is een arme stad met grote sloppenwijken. Hier
wonen mensen die van het platteland naar de stad zijn ge-
komen in de hoop daar werk te vinden. Ze bouwen huisjes
aan de rand van de stad. De meeste mensen vinden geen
werk in Mbala. De sloppenwijken waar ze wonen – het ge-
heel heet Zambia Compound – zijn niet te vergelijken met
onze dorpen en steden. De wegen zijn onverhard en zo
slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden: door
de zware regens in het regenseizoen, zitten ze vol diepe kui-
len en zijn de zijkanten vaak ook veranderd in diepe geulen.
Er is geen schoon water en geen elektriciteit in veel delen
van Zambia Compound. Dat betekent dat de mensen naar
de rivier moeten lopen om water te halen, maar het bete-
kent bijvoorbeeld ook dat er geen goede wc’s zijn en geen
 riolering. Dat is onhygiënisch en daardoor worden mensen
gemakkelijker ziek. Er is ook weinig ruimte om zelf wat
groente te verbouwen.

Groot probleem
Ongeveer dertig jaar geleden kwam er een groot probleem
bij: veel volwassenen raakten besmet met het aidsvirus. In
het begin, toen niemand nog precies wist wat er aan de
hand was, gingen veel mensen dood aan aids. Ook raakten
veel kinderen besmet als hun moeder het virus had – ze
kregen het virus dan tijdens de bevalling of bijvoorbeeld
via de borstvoeding. Veel vaders en moeders gingen dood

en hun kinderen werden wees. Meestal werden ze opge-
vangen door familie. Er zijn nu dus veel oma’s in Zambia
Compound en in de omgeving van Mbala die voor hun
kleinkinderen moeten zorgen, omdat hun zoons en doch-
ters – de ouders van de kleinkinderen – zijn overleden. Dat
is voor de meesten heel moeilijk: ze zijn oud, kunnen niet
meer werken en hebben nu weer de zorg voor kinderen.

Er is veel armoede in deze families. Ze hebben vaak maar
één maaltijd per dag, soms zelfs nog minder. Dan moeten
de kinderen om eten bedelen bij de buren. Geld om het
schoolgeld en bijvoorbeeld het schooluniform te betalen
hebben de meeste mensen niet. Voor ons is dat een laag be-
drag – ongeveer 15 euro per jaar – maar voor veel families
hier is het onmogelijk zoveel geld te betalen. Dat heeft dus
als gevolg dat veel kinderen niet naar school gaan, of maar
een paar jaar. En als er wat geld is, worden de jongens naar
school gestuurd. Van meisjes wordt verwacht dat ze jong
trouwen en veel mensen vinden het dan zonde van het geld
om ze naar school te sturen.

Sunsuntila
In Zambia Compound gaan veel kinderen dus niet naar
school of stoppen na een paar jaar met de basisschool én
heel veel kinderen krijgen thuis maar heel weinig eten. De
zusters zijn daarom een weeshuis gestart: Sunsuntila. Dat is
een woord uit de lokale taal (‘Bemba’) en het betekent ‘wie-
gen’, zoals je een baby in je armen vasthoudt en wiegt.
De kinderen die in Sunsuntila worden opgevangen, krijgen
iedere dag – behalve zondag – twee maaltijden en hun
schoolgeld wordt betaald. Dat betekent dat ze ’s morgens
naar Sunsuntila komen voor het ontbijt en dan gaan ze naar
school. Als de school is afgelopen, komen ze weer naar
 Sunsuntila. Daar krijgen ze dan lunch. Als ze hulp nodig

Vastenactie 2018
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hebben met huiswerk of extra uitleg willen, dan krijgen ze
dat ’s middags. Er zijn wat speelmaterialen – best weinig, er
is maar één bal bijvoorbeeld – dus na school en na het huis-
werk kunnen de kinderen op het terrein spelen, bijvoor-
beeld touwtje springen, volleyballen of van de glijbaan. Er
zijn ook wat trommels, dus er wordt ook regelmatig mu-
ziek gemaakt en gedanst.
Het heet ‘Weeshuis’, maar er komen ook kinderen die nog
één ouder hebben en de kinderen blijven niet slapen in
Sunsuntila. Als beide ouders zijn overleden, wordt gezocht
naar familie waar het kind kan wonen. Veel kinderen wonen
bijvoorbeeld bij hun oma als één of beide ouders zijn over-
leden.

Victor Braun School voor gehandicapte kinderen
Ook in Zambia Compound zijn gehandicapte kinderen.
Sommige kinderen hebben een lichamelijke handicap, an-
deren zijn geestelijk gehandicapt. Veel mensen in de wijk
schamen zich voor hun gehandicapte kind en weten ook
niet zo goed hoe ze ermee moeten omgaan. Er zijn hier ook
nog mensen die geloven dat een gehandicapt kind behekst
is. Veel gehandicapte kinderen zitten daarom de hele dag

binnen in huis, verstopt voor de rest van de buurt of soms
zelfs echt opgesloten. De zusters hebben daarom een speci-
ale school geopend voor gehandicapte kinderen: de Victor
Braun School voor gehandicapte kinderen. Hier krijgen ze
wat onderwijs, maar er komen ook twee à drie keer per
week fysiotherapeuten om met de kinderen te werken. De
ouders krijgen ook uitleg over de oefeningen, zodat ze die
thuis met de kinderen ook kunnen doen. Er is een klein
 atelier waar de oudere kinderen matten leren maken en kle-
ding naaien. Daarmee wordt wat geld verdiend. Het be-
langrijkste is echter dat de kinderen een eigen plaats hebben
en dat ze niet meer de hele dag in huis zitten opgesloten. Ze
maken hier vrienden, leren nieuwe dingen, spelen en
maken plezier en veel van hen gaan echt vooruit. Nu de
mensen zien dat ook kinderen met een handicap dingen
kunnen leren en nuttige dingen kunnen doen – zoals
naaien – wordt het wat gemakkelijker om open te zijn over
de gehandicapte kinderen en ze naar de Victor Braun
school te sturen.

Waar gaan we voor sparen?
We gaan voor het weeshuis Sunsuntila én voor de Victor
Braun school voor gehandicapte kinderen geld inzamelen.
De scholen hebben grote behoefte aan leermiddelen, zoals
boeken en rekenmachines, maar ook aan speelmaterialen.
De zusters willen ook graag een televisie met DVD-speler
kopen, bijvoorbeeld als de kinderen tijdens het regensei-
zoen niet naar buiten kunnen. De Victor Braun School heeft
daarnaast een aantal speciale materialen nodig, zoals een
hometrainer en looprekken voor de lichamelijk gehandi-
capte kinderen.

Looprek: € 32,–
Radio: € 170,–
Oefenboek: € 1,50
Hometrainer: € 185,–
Grote pan voor de keuken: € 75,–
Computers: € 1500, ̶ per stuk € 750,–
Rekenmachines: € 600, ̶ per stuk € 12,–
Televisie met DVD-speler en DVD’s: € 700,–
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Januari 2018

Beste Lezers,
Als lid van Brasili-Ja/Auxilia sinds haar oprichting in 1986
volg ik de vele activiteiten nu vanaf afstand. Inmiddels ben
ik ook 3 jaar actief als lid van de Raad van Toezicht voor
Cordaid in Den Haag en het is boeiend om te zien hoe zo'n
grote en kleine organisatie veel met elkaar in gemeen heb-
ben; "De passie om elkaar te ontmoeten in het doen van
goed" zoals Paus Franciscus het zegt, houdt ons betrokken
bij de noden om ons heen. Vanuit verschillende hoeken van
de samenleving worden er krachten gebundeld om de
kwetsbare mens en planeet zo heel mogelijk te houden.  
Wat ik vooral bewonder in een kleine organisatie als Brasili-
Ja/Auxilia is dat de groep zich jarenlang met passie belan-
geloos inzet. Met zeer weinig middelen wordt het grootste
rendement behaald. Er worden bijna geen kosten gemaakt
om de projecten te ondersteunen. Dit is uiteraard bij grotere
organisaties een ingewikkelder verhaal. We hebben groot
en klein nodig om het verschil te kunnen maken waar het
nodig is. Onze kleine Brasili-Ja/Auxilia groep doet grootse
dingen in alle bescheidenheid. Ze draagt niet alleen bij aan
de gemeenschap, maar is het zelf ook.
Pastor Sjaak de Boer

Een beetje laat misschien maar niet minder gemeend: de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, een jaar waarin weer
van alles zal gaan gebeuren. Wij hopen dat het voor u allen
een heel goed jaar mag worden.
Blijf geloven in wonderen, in liefde, in vrede, in geluk. 
Blijf geloven in MENSEN. 
Wij wensen u een liefdevol 2018

In de laatste maand van het vorige jaar kregen wij van Sas-
kia Tieken een verzoek tot sponsoring. Saskia heeft de
Stichting “Help Verloskundigen in Kenia” in het leven ge-
roepen met als hoofddoel: het terugdringen van moeder-
en kindsterfte in Kenia. Dit doel wordt bereikt door kans-
arme studenten in Kenia te voorzien van een (gedeeltelijke)
studiebeurs voor de opleiding verloskunde. Zij verlenen o.a.
verloskundige zorg, toegang tot family planning, gezond-
heidsvoorlichting en verwijzen door als dat nodig is. Dit
alles met als doel om de gemeenschappen zelf de instru-
menten in handen te geven om de zwangeren, baby’s en
kraamvrouwen van zorg te kunnen voorzien. Daarnaast
krijgt de persoon zelf een goede opleiding waardoor er een
inkomen gecreëerd wordt en de familie onderhouden kan
worden.

De website is helemaal vernieuwd, met dank aan Digital
Dreams uit Enkhuizen. Het is een stuk overzichtelijker ge-
worden en meer toegankelijk. Neem gerust eens een kijkje.
Op de website kunt u nu ook duidelijk vinden op welke
wijze u een aanvraag tot ondersteuning van een project
kunt doen. 

Zondag 11 februari 2018 wordt in Wervershoof een
PROMO beurs gehouden. Wij zullen daar zeker aanwezig
zijn om, niet alleen onszelf, ook Stichting Manda te pro-
moten. Waarom, naast onszelf, Stichting Manda? Om een
lang verhaal kort te maken: de opbrengst van de FOOD-
FAIR van 8 april 2018 gaat naar die Stichting. We hebben in
het verleden (de laatste keer oktober 2017) die Stichting een
aantal keren ondersteund. Voor meer info: (www.auxilia-
brasili-ja.nl) of  (www.stichtingmanda.nl). 

Met 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
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Missie

De Stichting Manda is opgericht door
Annelies en Cees de Waal en Afra Wil-
döer. Doel van de stichting is de ge-
meenschap van Manda (Kenia) te
helpen bij het opstarten, inrichten en
in stand houden van een school voor
beroepsonderwijs. Deze school een
duurzame plaats te geven in de ge-
meenschap. De aanpak wordt geken-
merkt door eigenaarschap en
samenwerking. De stichting werkt
samen met de gemeenschap van
Manda aan deze doelstelling. Het uit-
gangspunt is: de gemeenschap van
Manda weet en voelt zich verantwoor-
delijk voor het project en het uiteinde-
lijke resultaat. De opdracht voor de
komende tien jaar is het realiseren van
een goed functionerende school voor
beroepsonderwijs met de focus op
landbouwonderwijs, die leerlingen de
kans geeft zich goed voor te bereiden
op de toekomst.

Visie

Op 1 januari 2009 is de Manda Poly-
technical school gestart. De doelgroep
van de Politechnic school bestaat uit

leerlingen die,
1. onvoldoende punten hebben om

de secondary school te kunnen vol-
gen.

2. een vak willen leren.

Waar staat de stichting Manda over
tien jaar?
- Landbouwonderwijs neemt een

belangrijke plaats in het vakonder-
wijs.

- 50% minder ziekteverzuim door
schoon en voldoende water.

- Elektriciteit voor de Primary
school en de Polytechnical school.

- Erkend vakdiploma voor leerlin-
gen Manda Youth Polytechnic.

- Toename productie landbouwge-
wassen.

Hoe gaat de stichting Manda de
doelen realiseren
- Door samenwerking met de

schoolboard en de lokale overheid
wordt gekeken hoe de aanleg van
elektriciteit gerealiseerd kan wor-
den.

- Door ondersteuning van het
school management.

- Door het behalen van een vakdi-
ploma.

- Door moderne landbouwtechnie-
ken en lokale samenwerking
komen tot een hogere productie
landbouwgewassen.

Dhr. Kees Schouten uit Wervershoof is
verbonden aan dit project en komt
 tijdens de vastenperiode op de scholen
hierover vertellen.

Op 24 februari is er na de gezins -
viering verkoop van jam, mosterd en
chocoladepasta voor vastenactie. De
chocoladepasta kun je zelf maken,
leuk voor in de vakantie!
De potjes kosten € 3,– per stuk waar-
van er € 2,– naar het goede doel gaat.
De scholen steunen tijdens de vasten-
periode het project van de stichting
Manda.

Hierbij nodigen wij u uit om samen met ons het jaarlijkse
Triduüm in Wognum mee te vieren. Vindt u het fijn om
samen in een gezellige en ontspannen sfeer te luisteren
naar mooie warme en bemoedigende woorden van de
voorganger, of naar een mooie samenzang en ondertus-
sen verwend te worden door liefdevolle vrijwilligers,
schroom niet en geef u op voor deze bijzondere dagen.

De Voorganger is Pater Peelen uit de regio West Friesland.
Het triduüm vieren we twee dagen en wel op vrijdag 6 april
van 9.30-15.30 uur en zaterdag 7 april 2018 van 9.30-14.30
uur. De kosten voor deze dagen zijn € 27,–. Als u gebracht
en gehaald wilt worden komen er vervoerskosten bij.

Dan nog even dit… Het Triduüm is voor iedereen die daar
kracht en ontspanning uit put, eventjes wil ontsnappen aan
het dagelijkse gebeuren. U hoeft niet ziek te zijn om deze
dagen mee te vieren. Bent u wel ziek, dan weet u zeker, dat
u deze dagen heerlijk wordt verwend en in goede handen

bent. Ook zouden wij het fijn vinden als een paar vrijwil -
ligers deze dagen de gasten willen brengen en ophalen.

Opgeven graag voor 26 februari 2018,
Voor Wervershoof:
Greet Haakman Telefoon 0228-581252
Voor Onderdijk:
Tineke van der Lee Telefoon 0228-586161
Voor Andijk
Tonny Smit Telefoon 0228-593379

Uitnodiging Triduüm

De Stichting Manda
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De 40MM - 40.000 meter mars - is
een sponsorwandeltocht door de
mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wij-
denes, Oosterleek en Schellinkhout.
De opbrengsten worden  geheel be-
steed aan de verschillende projecten
die de 40MM ondersteunt in de min-
der ontwikkelde landen.

De wandeling vindt jaarlijks plaats op
de zaterdag na  Hemelvaartsdag. Naast
de 40km route zijn er ook een aantal
korte routes waarvoor u kunt kiezen.
Het is de gezelligste wandeltocht van
de hele regio West-Friesland en on-
derweg zijn vele stempelposten. Met
veel enthousiasme zetten de vele vrij-
willigers zich in om er een fantastische
dag van te maken.

De 45e editie van de 40MM vindt
plaats op 12 Mei, 2018. Wij hopen u
dan graag weer te zien, een prachtige
tocht door West-Friesland en over de
IJsselmeerdijk, een garantie voor een
heerlijk dag.
Noteer het alvast op de kalender en
vraag aan collega's vrienden of vrien-
dinnen om samen een keer mee te
lopen.
In december is per project € 600.00
uitgekeerd waar onze missie en of ont-
wikkelingswerkers weer veel mee kun-
nen doen.

Voor meer informatie 40mm.nl of 
A Breg pc.breg@quicknet.nl

Uit Wervershoof kwamen de
volgende aanvragen:

Brazilië
- Klaas Schoenmaker, Associatie van

gehandicapten van Sorotama –
ADS Cursussen en lessen voor
doven, blinden en gehandicapten

- Stichting Help mij leven
Kosten psychologische hulp voor
kinderen in  Woonboerderij Sitio
Shalom, Bart van Asten

- Jos Schoenmaker, 
Opleiding medewerkers Estrele
Nova

- Tiny Stoltenborg-Schoenmaker, 
Aktiviteitendagen voor armste kin-
deren in Itobi

- Pastor Jac. Hetsen, 
Aanpassing gebouw voor na-
schoolse opvang (straat-) kinderen
van arme onvolledige gezinnen-
Gambia

- Ria van Pluuren-Hetsen, Bouwen
muur om geiten buiten te houden

India
- Stichting Sociaal  Centrum Kerk-

pad
Hulp aan melaatsen en armen in de
buitenstaties in Orissa Thea Ver-
stappe, Sociaal Centrum Kerkepad

Indonesië
- Zuster Bernadette, Zuster Dionne

Appelman 
Medicijnen voor arme mensen

- Martin Dol, 
Weeshuis en steun aan arme gezin-
nen Pelangi, Flores

- Pater John Chris Taus, Schoolgeld
en educatie seminaristen

- Mgr. John Saklil (via Br. Jan Sjerps)
Hulp aan student die opleiding tot
dokter volgt, Eugenie Weennink-
Holland

- Internaat Cordoro, Bouw eenvou-
dige woning voor weduwe met drie
gehandicapte kinderen, Zuster
Theresia Lefteuw

- Broeder Jan Sjerps, Opleiding stu-
denten geneeskunde Eugenie
Weennink-Holland

- Broeder Bpk Yayan, Schoolgeld en
noodfonds voor hulp bij onver-
wachte ziekte

Malawi
- Stichting St. Luke’s Hospital Ma-

lawi, Aankoop medicatie en beno-
digdheden ziekenhuis. Theo Zijp

Zuid Afrika
- Stichting Mzamomhle, Babyop-

vang en ruimte voor buiten-
schoolse opvang. Cees Kruijer

Zuid Afrika
- Opvangcentrum weeskinderen,

Renovatie en inrichting weeshuis.
Mirjam Breg

Zaterdag 12 mei 40MM 
voor de 45ste keer
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West-Friesland

De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit
jaar plaats in het weekend van 17 op 18 maart.

Intentie:

Dit jaar is de intentie: Eucharistie = Liefde. 

Organisatie 

De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met
de bus is afhankelijk van de opstapplaats. Vanaf 19.00 uur
gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorps-
kernen met een opstapplaats richting Amsterdam. 
De kosten zijn € 18,– te voldoen bij het instappen van de
bus.

De Heilige Mis is om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk 
(tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr. J.
Hendriks van Haarlem-Amsterdam, 
Twee koren, Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn
verzorgen de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.

Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes
in de Lutherse kerk aan het Spui.

Opgave kan gedaan worden bij verschillende personen
in West-Friesland tot 14  maart.

Voor inlichtingen en opgave kan U zich melden bij:

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

Opstapplaatsen zijn:

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

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

Stille 
Omgang
2018

Uitnodiging
De Stille 
Omgang

Op zaterdag 17 maart 2018 in de
Sint Nicolaaskerk te Amsterdam om 21.30 uur

Dit jaar is de Intentie:

Eucharistie = Liefde

Opstapplaats: 
Onderdijk, de Kerk  19.35 uur
Andijk-West, Sarto 19.40 uur

Wervershoof, Winkelcentrum 20.00 uur
Kosten zijn € 18,00

Geef voor 14 maart a.s. door 
of u meeloopt aan 
Margriet de Vries

dirkdevries@quicknet.nl
Of bel naar 0228-581891
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Dat is het thema van de Marriage
week van 7-14 februari 2018. Het is net
zoiets als Vaderdag of Moederdag,
maar nu voor Relaties. Even net iets
meer aandacht hebben voor  elkaar,
even stilstaan, en kijken wat beter of
anders kan. Door samen je relatie te
vieren, tijd voor jullie twee vrij te
maken, en elkaar wat langer en dieper
in de ogen te kijken, ga je elkaar weer
nieuw zien. Daar word je beiden
 ongetwijfeld gelukkiger van. Maar bo-
venal is samen vieren leuk. Het maakt
dat je als partners meer van elkaar
 geniet.
Ja, we weten dat het lef vraagt om het
over de liefde te  hebben. Makkelijker
lijkt het om te zeggen waar de ergernis
ligt of waar we elkaar niet kunnen ver-
staan, in plaats van elkaar een steuntje
in de rug te geven als we verschillen
van inzicht en beleving. Want in een
jong gezin b.v. is er veel te doen. Het
werk vraagt soms veel tijd. Maar ook
vrienden, sport en andere sociale af-
spraken, waardoor de tijd voor  elkaar
er bij in lijkt te schieten.

‘En voor ik het wist’, zegt Wendy, ‘was
ik op een kruispunt beland, waar ik
niet wilde zijn. Ik miste de verbinding
met Renze en vond dat er iets moest
veranderen.’ 
‘En ik had het nauwelijks door’, vertelt
Renze, ‘ik was druk met allerlei andere
dingen omdat ik iemand ben die snel
enthousiast is en nieuwsgierig is naar
alles. En dan vergeet ik Wendy wel-
eens.’ 
Als man en vrouw gaan we soms zo
anders om met dezelfde feiten. Ge-
woon door wie we zijn. Beide hebben
we andere genen en een andere op-
voeding en verlangen we ernaar om
het goed te hebben samen. Wij hebben
voor dat verlangen een prachtig pro-
gramma. Encounter gelooft in de
kracht van de liefdesrelatie en heeft
vanuit dat geloof een communicatie-
weekend ontwikkelt voor stellen die
op zoek zijn naar méér of anders. 

In de Week van de relatie van 7-14 fe-
bruari vertellen wij daarover, gecom-
bineerd met 5 leuke workshops:

• 7 februari Krachtpatsers gezocht …
• 8 februari Laat jij je (aan) raken?
• 9  februari Wijn om van te houden
• 10 februari Happy hour met een

aards tintje
• 12 februari Hoe blijf je in bewe-

ging, zonder jezelf weg te geven?
Kies de avond die je het meest aan-
spreekt en meld je aan, jij en je partner
zijn van harte welkom.
Deelname is kosteloos wel is het fijn
als je je vooraf opgeeft bij:
Mary en Jos Schipper 0226 351037
jmschipper@quicknet.nl  
Meer informatie op 
www.encounter.nl 

Je relatie mooi houden … doe je samen!

“Wat een perfecte organisatie, wat een
leuke groep, gezellig, hulpvaardig als het
moest, enz.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vlieg-
reis 2017).

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2018
– 26-september t/m 1 oktober – kent
een goed gevuld programma met
ruimte voor bezinning én gezelligheid.
We verzorgen rondleidingen over het
Heiligdom en in het stadje Lourdes. U
kunt deelnemen aan diverse vieringen
zoals de lichtprocessie, handoplegging
en de viering aan de Grot. Heel speci-
aal is ieder jaar weer de eigen gebeds-
dienst van Groep Westfriesland. Een
excursie naar de Pyreneeën staat ook
op het programma. Op woensdag 13
juni is er in Hoogkarspel een informa-
tie- en kennismakingsavond; de deel-
nemers ontvangen twee weken van te
voren de uitnodiging met agenda. 

Het tarief van de 6-daagse vliegreis –
3-sterrengroepshotel, vol pension – is

€ 899,00 exclusief reis- en annule-
ringsverzekering, voor het 4-sterren-
zorghotel (voor hen die zorg en/of
verpleegkundige hulp nodig hebben,
alsook voor degenen die moeilijk
lopen en/of staan en geen begeleider
hebben) € 999,00. Toeslag eenper-
soonskamer € 150,00 resp. € 200,00.
Wanneer deelname om financiële re-
denen een probleem is, kan een beroep
worden gedaan op een aantal fondsen;
er hoeft geen enkele pelgrim om fi-
nanciële redenen thuis te blijven!
Schroom niet om voor informatie
contact op te nemen met Harry Vet
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040
of Roosmarie Manders (bureau VNB)
roosmarie.manders@vnb.nl / 073-
6818125.

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis heeft
inschrijfadressen in 22 parochies: An-
dijk, (Wester)Blokker, Bovenkarspel,
De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek,
Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, Me-
demblik, Nibbixwoud, Onderdijk,

Oosterblokker, Spierdijk, Venhuizen,
Wervershoof, Westwoud, Wognum,
Zuidermeer, Zwaag, Zwaagdijk-Oost,
Zwaagdijk-West. Ook van buiten de
regio zijn mensen welkom! 

De inschrijfadressen begeleiden uw
inschrijving. 
Tip: Voorkom teleurstelling, meld u nu
(al) aan bij:
Vera Ooijevaar, 
Raiffeisenlaan 81, Wervershoof, 
0228-582203

Werkgroep Westfriese Lourdes Vlieg-
reis 2018: 
Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie
Braas 0229-217139, Maria Braas 06-
53741031, Ans Spruit 0229-591719,
Harry Vet 0228-514040 (coördinator).

Westfriese Lourdes Vliegreis 2018



Op 27 oktober 2017 is overleden:
Sandra Brugman-Keizer. Zij was
slechts 48 jaar.
Geboren op 24 september 1969
groeide zij op als oudste dochter in een
gezin van twee kinderen aan de Simon
Koopmanstraat. Na drie jaar verhuisde
het gezin naar de Burgemeester Raat-
laan.
Na haar schoolopleiding heeft zij haar
werk gevonden op de Rabobank, eerst
in Medemblik, later in Hoorn.
Sandra was heel sportief aangelegd; ze
hield van zwemmen, zat op de gym,
zelfs nog een aantal jaren bij de selec-
tie en maakte ook deel uit van het
jeugdbestuur. Haar ‘sportcarrière’ sloot
ze af bij volleybalvereniging VVW, een
sport die ze tot bijna het laatste mo-
ment heeft uitgevoerd. Ze was een
sportvrouw in hart en nieren: krachtig
in geest en lijf. Als de sportactiviteiten
even op een wat lager pitje stonden
legde zij zich toe op het maken van
cryptogrammen, kruiswoordpuzzels
en het maken van legpuzzels.
In het jaar 1998 waren haar eerste con-
tacten met Gert-Jan; tijdens de jaar-
wisseling 1998/1999 sloeg de vonk
echt over, het begin van een 17 jaar
lang durende relatie, waaruit twee kin-
deren zijn geboren: Linde en Laura.
Een prachtige tijd volgde waarin heel
veel mooie en gelukkige momenten
zijn beleefd en gedeeld met elkaar.
Sandra hield van feestjes, daar was ze
gek op. Samen met haar vele vrienden
trokken ze er vaak op uit; de kermis-
sen met de daarbij behorende kermis-
borrels werden zeker niet vergeten. 
Zij was bescheiden en nooit op de
voorgrond tredend; haar motto was:
doe maar gewoon. Nuchterheid en een
logische kijk op zaken waren onlos-
makelijk met Sandra verbonden.
Begin 2016 kregen zij en haar gezin
een schokkend bericht te horen: San-

dra was ongeneeslijk ziek. Een tijd van
onzekerheid en spanning volgde. In
haar strijd tegen haar ziekte bleef ze
positief, maar tegelijkertijd ook realis-
tisch. De laatste maanden namen haar
krachten al meer af en werd de pijn
steeds ondraaglijker; in het bijzijn van
haar gezin en naaste familie is zij op
dinsdag 27 oktober overleden. Tijdens
een druk bezochte en indrukwek-
kende avondwake is op 1 november
afscheid genomen van Sandra, waarna
op 2 november in een eveneens over-
volle Schagerkogge de crematie plaats
vond.
Haar warmte, liefde en kracht zal haar
gezin altijd bij zich houden.

Op 23 november 2017 is op de leeftijd
van 79 jaar overleden: Truda (Geer-
truida Maria) de Moel-van Diepen.
Zij is geboren op 8 augustus 1938 en
kwam uit een gezin van elf kinderen.
Samen met haar vijf broers en vijf zus-
sen, groeide zij op als boerendochter
in de Zuidermeer. Truda was een be-
zige bij; ze deed heel veel naai- en ver-
stelwerk en werkte thuis ook mee op
de boerderij. Het vertrek van haar
broer Jan naar Nieuw Zeeland heeft zij
in die tijd als een groot gemis ervaren;
zij was nog maar 15 jaar. Twee jaar
daarna verloor ze haar vader die op
jonge leeftijd aan een hartstilstand
overleed. Op latere leeftijd had zij haar
adresjes waar ze aan het werk was.
Ook deed ze vrijwilligerswerk op haar
oude lagere school in de Zuidermeer
en in de kerk. Samen met haar zussen
heeft ze heel wat koperwerk door haar
handen laten gaan. Het woord klagen
kwam niet voor in haar woordenboek;
ze stond altijd voor anderen klaar en
had iedereen lief. Om met de woorden
van haar jongens te spreken: ‘Zij was
een allemansvriend’. Toen haar moe-
der in het ziekenhuis belandde was het
Truda die voor een groot deel de zorg
op zich nam. Na het overlijden van
haar moeder in 1973 ontmoette zij Jan;
zij trouwden op 16 oktober 1975 en
samen kregen zij twee kinderen: Johan
en Kees. Door de drukke werkzaam-
heden van Jan in de zaak, was zij thuis

de spil in het gezin. ’s Avonds speelde
ze graag spelletjes met haar gezin en al
op heel jonge leeftijd leerde ze haar
kinderen klaverjassen; klaverjassen
was haar lust en haar leven. Heel wat
prijzen heeft ze mee naar huis ge-
bracht. De laatste maanden ging haar
gezondheid in een versneld tempo
achteruit; na een bezoek aan de long-
arts werd de ziekte longkanker gecon-
stateerd. Een opgesteld plan en nog
een aantal behandelingen konden ech-
ter niet voorkomen dat haar einde snel
nabij was. Tot het laatst toe heeft zij ge-
vochten voor haar leven. Na bediend
te zijn met de heilige olie der zieken is
zij rustig heengegaan. Op 27 novem-
ber hebben we afscheid van haar ge-
nomen tijdens een druk bezochte
avondwake, met dank en herinnering
aan deze bijzondere mens. Op 28 no-
vember was voor haar de crematie in
Heerhugowaard met ook daar toepas-
selijke woorden.

Op 8 december 2017 is overleden op
de leeftijd van 84 jaar Jacoba (Maria)
Sjerps van Zwol. Een lege plek, een
groot gemis, een mooie herinnering is
al wat er nog is. Deze woorden ston-
den geschreven boven de rouwcircu-
laire die naar familie en bekenden is
gestuurd. Totaal onverwacht, maar in
alle rust is zij overleden in Huize St.
Nicolaas in Lutjebroek waar zij haar
laatste levensfase heeft doorgebracht.
Zij was getrouwd met Piet Sjerps met
wie zij samen zes zonen kreeg. Na zijn
overlijden, ruim 10 jaar geleden,
maakten haar kinderen zich zorgen
over hoe het verder moest met haar.
Vader was immers de rots in de bran-
ding en nu kwam die taak op haar
neer. Als je haar dan vroeg: ‘vind je het
niet moeilijk’, antwoordde zij: ‘zoveel
mensen hebben het en nu heb ik het,
we gaan gewoon verder’. Het tekende
haar moed, haar nuchterheid en door-
zettingsvermogen.
Na heel wat jaren op de Europasingel
te hebben gewoond, verhuisde zij naar
de Wilskracht. Een mooi huis met een
klein tuintje, waar ze heel tevreden
mee was. Ze was trots op haar mooie
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spulletjes, haar inrichting en natuur-
lijk haar jongens. De laatste jaren liet
haar gezondheid het steeds meer af-
weten. Ondanks een liefdevolle ver-
zorging vanuit de Thuiszorg, leidde
het uiteindelijk afgelopen maart tot
een opname in de Hoge Hop in
Hoorn. Ze voelde zich daar echter niet
op haar plek, waarna zij in aanmerking
kwam voor een woonplek in St. Nico-
laas in Lutjebroek; voor slechts enkele
maanden, zo zou blijken. Alhoewel zij
liever was teruggekeerd naar haar huis
op de Wilskracht, voelde zij zich er
toch heel vaak tevreden, mede dankzij
de liefdevolle en warme verzorging
waarmee de kinderen haar omring-
den. In bijzijn van dierbaren om haar
heen kwam er op 8 december stilte
over haar leven. Op woensdag 13 de-
cember was de afscheidsviering in
onze kerk met dankbare herinnerin-
gen aan haar, waarna zij is begraven bij
haar man Piet hier op het kerkhof. Dat
zij moge rusten in vrede.

Op 5 januari 2018 is op 81 jarige
 leeftijd overleden Elisabeth Koomen-
Steltenpool. Zij is geboren op
 30 maart 1936 in Andijk; na haar
 huwelijk met Theo Koomen zijn ze
gaan wonen in De Hoek, waar zij
samen veel lief en leed hebben ge-
deeld. Uit hun huwelijk werden twee
zonen geboren. In de latere jaren heb-
ben ze de overstap gemaakt naar een

appartement aan de Pinxterhof waar
zij een aantal mooie en goede jaren
hebben beleefd. Toen de gelegenheid
van een aanleunwoning zich voor-
deed, hebben zij die kans met beide
handen aangegrepen. Samen een paar
keer per jaar een weekendje weg met
haar man Theo, daar genoten ze alle-
bei van.
Haar overlijden kwam onverwacht; ze
was de laatste tijd weliswaar ziek en
wat verzwakt, maar het leek weer de
goede kant op te gaan. Het overlijden
van haar echtgenoot Theo, precies een
half jaar geleden, viel haar zwaar. Ze
miste hem en voelde zich meer en
meer eenzaam. Ondanks dat Els het
niet altijd gemakkelijk had met zich-
zelf, kon zij genieten van de mooie
momenten en de kleine dingen die op
haar pad kwamen. Met al haar lieflijk-
heid, haar mooie lach en zorgzaam-
heid was zij betrokken bij haar gezin
en haar kleinkinderen.
De tekst op de condoleancekaart was
daarom ook veelzeggend: ‘Als ik ge-
roepen word, laat mij dan nog even
blijven staan. Om nog eenmaal te
 kijken en te luisteren naar wat ik zo
 intens heb liefgehad’.  
Op 9 januari was er in de kerk een
avondwake met toepasselijke woorden
en dankbaarheid. Tijdens de avond-
wake brandde de paaskaars; een bij-
zondere kaars die in de kerk tijdens
diverse liturgievieringen heeft ge-
brand. De kaars was een cadeau van de
parochie bij gelegenheid van hun 50-
jarig huwelijksfeest. Het was een grote

wens van Els om die te krijgen; intens
blij was ze daarmee. Met het branden
van deze kaars was er een extra eerbe-
toon aan deze lieve en zorgzame
vrouw. Op 10 januari heeft de familie
afscheid van haar genomen in het cre-
matorium in Schagen.
We zullen haar blijven herinneren als
we haar naam noemen; met al haar
goedheid zal ze blijven voortleven in
onze gedachten. Dat zij licht en rust
mag vinden bij de Heer.

GEDOOPT:

Milan Petrus Verdonschot
zoon van Niels Verdonschot en
Sanne Kuin

Tomek Alek Mayemba
zoon van Jorge Mayemba en 
neta Nowicka

Wonderlijk nieuw leven, 
met hartelijke gelukwensen, 
gezondheid, 
blije kinderjaren. 
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Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om
mee te gaan op bedevaart naar Assisi, de stad van Francis-
cus en Clara van Assisi! Per bus en vliegtuig reizen we af
naar deze bijzondere stad en bezoeken we hoogtepunten in
Assisi en de omgeving. Uiteraard vieren we gezamenlijk de
eucharistie in kerken in de directe omgeving van Assisi. Ons
eigen kathedrale koor zal met 100 koorleden een aantal ge-
zamenlijke vieringen opluisteren.
Tussen tijd en eeuwigheid, 
jong en oud, ga met ons mee!
Ontmoeting in de diepere zin van het woord staat centraal
tijdens de bedevaart. De groepen worden zoveel mogelijk
per parochie en regio ingedeeld. Gezinnen met kinderen
sluiten aan bij de parochie en regio, maar beleven ook hun
eigen programmamomenten. De tieners (14 t/m 17 jaar) en
jongeren (18 t/m 30 jaar) hebben een apart programma op
een eigen locatie en sluiten aan bij de grote vieringen. 
Voor kinderen, tieners en jongeren in de leeftijd van 0 t/m
25 jaar is een korting op de reissom mogelijk. 
Van het tiener-en jongerenprogramma en het gezinspro-
gramma is een eigen folder beschikbaar.
We attenderen u erop dat deelname aan de bedevaart
 intensief is. De omgeving in en rond Assisi maakt het nood-
zakelijk dat u goed ter been bent.

VAN DAG TOT DAG
Maandag 30 april 
Aankomst in Assisi van alle groepen op verschillende delen
van de dag. 
Dinsdag 1 mei
In de ochtend is er een welkomst-eucharistieviering met de
hele groep in Assisi. In de middag brengt een deel van de
groep een bezoek aan San Damiano en de Santa Chiara-
kerk. Een ander deel van de groep bezoekt de San Fran-
cesco basiliek, San Rufino en de Santa Maria degli Angeli
met de Portiuncula kapel. Een ander deel van de groep

maakt een pelgrimstocht in stilte. 
Woensdag 2 mei 
In de ochtend rouleert het programma van de groepen. De
middag is voor een aantal groepen vrij te besteden. 
Donderdag 3 mei
Het programma voor deze dag wisselt per groep. Er is een
dagexcursie naar Greccio en Fonte Colombo. Een deel van
de groep brengt een bezoek aan Perugia. Een ander deel van
de groep bezoekt La Verna. In de middag is er voor een aan-
tal groepen ruimte om op eigen gelegenheid Assisi te ver-
kennen. 
Vrijdag 4 mei 
Programmasuggesties in de ochtend. In de middag is er
ruimte om Assisi op eigen gelegenheid te verkennen. In de
avond is er een gezamenlijke viering  in het kader van Do-
denherdenking in een van de kerken in de directe omge-
ving van Assisi, met medewerking van het kathedrale koor. 
Zaterdag 5 mei
Vertrek naar Nederland door alle groepen op verschillende
tijden. 
Programma onder voorbehoud

Inclusief
· Retourvlucht per vliegtuig inclusief bagagetoeslag
· Vervoer van en naar de luchthaven naar het hotel in Assisi
· Vijf overnachtingen in Assisi in een driesterrenhotel op

basis van halfpension en een tweepersoonskamer 
· Rondleidingen zoals in het programma aangegeven
· Audio ondersteuning tijdens rondleidingen
· Reisbegeleiding en pastorale begeleiding
· Citytax, reis- en toeristenbelastingen
· Bijdrage Calamiteitenfonds
· Dagelijkse gezamenlijke eucharistieviering of viering in

kleinere groepen
Exclusief
· Lunches 
· Consumpties en andere uitgaven van persoonlijke aard
· Eventuele entreegelden buiten het gestelde programma
· Reis- en annuleringsverzekering
· Mogelijke, op het moment van publiceren onvoorziene,

toeslagen zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslag
Reisdata
Maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei 2018
Reisnummer AS1801. Prijs € 799,00 Prijs voor kinderen,
tieners en jongeren tot en met 25 jaar: € 349,00. De korting
op de reissom wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het bisdom en de parochie.
Eenpersoonskamertoeslag € 150,00
Inschrijving
Inschrijving is mogelijk tot 1 februari 2018
Aanmelden voor de reis kan via de website van VNB (reis-
nummer AS1802) of vraag het aanmeldingsformulier aan.
Contactgegevens Bisdom www.bisdomhaarlem-amster-
dam.nl @bisdombedevaart
Reisorganisator van deze bedevaart
www.vnb.nl (073) 681 81 11. info@vnb.nl

Onderweg 
tussen tijd en eeuwigheid
Bisdombedevaart
Meivakantie 2018
6-daagse vliegreis van 30 april t/m 5 mei 2018
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

@bisdombedevaart
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Voor de kinderen De Broodpater
Iscar lag heerlijk te slapen in zijn warme
bed. Plotseling, midden in de nacht,
werd hij wakker van een vreemd geluid.
Hij ging zijn bed uit en keek uit het
raam. Het was volle maan. Hij zag bij de
buren een donkere figuur die aan de
deur friemelde. Was het een dief, ie-
mand die wilde inbreken? Maar voor-
dat hij zichzelf antwoord kon geven, zag
hij de donkere figuur haastig wegrijden
op een damesfiets. Voor en achter op de
fiets zag Iscar een bak, boordevol plas-
tic zakken. Eén zo’n plastic zak ben-
gelde nu aan de deurknop van de
buren. Wat zou daarin zitten? En wie
was die donkere, geheimzinnige fi-
guur? Was het een vrouw? Of waren er
ook mannen die op een damesfiets
reden? Iscar snapte het niet. Het was in
ieder geval geen dief. Dat wist hij zeker.
Want er was niets weggehaald, maar
juist iets gebracht.
Iscar vond het maar vreemd en wist niet
wat hij ervan moest denken
Hij stapte weer in bed. Hij zou het mor-
gen wel aan papa  vragen, want die
wist alles. De volgende morgen bij het
ontbijt, vertelde Iscar wat hij midden in
de nacht had gehoord en gezien. 
‘Wie was die donkere figuur?’, vroeg hij.
Maar papa wist het niet. 
‘Ik weet het wel’, zei mama. ‘Dat was de
broodpater.’ Het werd even stil, en met
open mond keken papa en Iscar naar
mama die gewoon doorging met het
smeren van de boterhammen. 
‘Ja, toevallig weet ik dat’, zei ze. ‘Maar
dat is een geheim waarover ik niets
mag vertellen.’ Iscar en papa keken el-
kaar met nog grotere ogen aan. 
‘En nu wegwezen’, zei mama. ‘Anders
komen jullie te laat op school en op je
werk.
Bij het avondeten vroeg Iscar aan
mama: 
‘Wat is een broodpater?’ En voordat
mama kon antwoorden, zei papa: 
‘Dat zou ik ook wel eens willen weten.
Vertel maar.’ Mama wachtte even en
maakte het spannend. Met gretige
ogen keken Iscar en papa haar aan. En
toen vertelde mama: 
‘De broodpater is een man die op een
damesfiets rijdt.’ 

‘Waarom rijdt hij op een damesfiets?’
wilde Iscar weten. 
‘Omdat hij dat gewend was. Hij was
ooit pater, woonde in een klooster en
droeg een lange, zwarte toog met een
touw om zijn middel. Een herenfiets
met stang is dan lastig. Daarom heeft
hij nog steeds een damesfiets’, zei
mama.
‘Als ik het goed begrijp’, zei papa, ‘is hij
nu geen pater meer, en woont hij ook
niet meer in een klooster?’ 
‘Dat klopt’, zei mama. Ze wilde verder
vertellen, maar Iscar vroeg ineens: 
‘Wat is een klooster en wat is een
pater?’ Mama zuchtte en zei: 
‘Allemaal te veel vragen die ik niet een-
twee-drie kan beantwoorden. Maar om

een lang verhaal kort te maken: de
broodpater op zijn damesfiets gaat
overdag alle bakkers langs en vraagt of
ze brood, gebak, vlaai, croissantjes
overhebben die niet verkocht zijn. Alle
broodjes, gebakjes, vlaaien die over de
datum zijn, maar nog best eetbaar,
haalt hij op en brengt hij naar mensen
die te weinig geld hebben om brood te
kopen. De broodpater gaat op pad in de
nacht, wanneer het donker is. Dan deelt
hij het brood uit. Hij hangt een plastic
zak met brood, soms aangevuld met
iets lekkers, aan de deur van arme men-
sen. Hij doet het ’s nachts zodat nie-
mand hem ziet, want niemand hoeft te
weten wie arm is. Zo bespaart hij de
mensen de schaamte van de armoede.’
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