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BBIIJJ  DDEE  VVOOOORRPPLLAAAATT

DDee  hheerrffsstt,,  ddaatt  iiss::

De herfst, dat is:
eerst met het groen van de
zomer,
dan met de schoonheid van
verkleuring.
Tegelijk is er al de eerste
kaalheid van de winter.
Tegelijk is er al het roestbruine
blad dat valt.
De herfst is het enige seizoen
dat het mens zijn
in zijn volle mysterie tot recht
laat komen.
Het is de tijd om dankbaar te
zijn
om wat goed en mooi was.
Het is de tijd om weemoedig
te beseffen
dat leven verlies is en loslaten.
Tussen geboorte en dood zijn
mensen
getuige van schitterende
schoonheid
en tegelijk vaak deel van pijn
en aftakeling.
Waarom die onbegrijpelijke
mengeling
van perfectie en verval,
van volmaaktheid en
gebrokenheid?
Waarom soms zo vroeg, zo
vaak en zo hard
dat onrecht, dat lijden, die
aftakeling en dood?
Wat soms zo zinvol is,
lijkt op andere momenten zo
zinloos!
We leven in een wolk van niet-
weten.
We kunnen niet anders dan
onze strijd strijden… of
staken.
Om draagkracht bidden we.
Om behoud van begeestering.
Om altijd weer nieuwe
levensmoed.
Dat het ons geschonken wordt.
Dat we er zelf werk van
maken.
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Van de redactie
De zomer voorbij en de eerste maand van de herfst
zit erop. De blaadjes dwarrelen van de bomen, het
is een prachtig gezicht. Op het moment van
 schrijven is het buiten 24˚, het klopt niet helemaal
met het jaargetijde, maar niemand die dat erg vind!
Arda heeft een mooi gedicht gemaakt over de jaar-
getijden. 
We zijn in gesprek geweest met Margriet de Vries-
Pouw, voorzitster van het dameskoor en coördina-
tor van De Stille Omgang. Een bezige bij, zowel
privé als in haar vrijwilligerswerk. 
Verder wordt nieuws vermeld van en over de ver-
schillende taakvelden vanuit de parochieraad. 
Uw hulp wordt gevraagd om drie nummers te kie-
zen voor een Top 2000 uitvoering op zondagmid-
dag 16 december om 14.00 uur in de
Werenfriduskerk. Het duurt nog even, maar voor-
dat je het weet is het zover! 
Veel leesplezier! 

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

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

Kapelaan P. Piets
lambertusz95@gmail.com

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



In het weekend is er EEN VIERING in de kerk: 
Op de derde zaterdag van de maand om 19.00 uur, 
en op de zondagen om 10.00 uur. 
Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.
In de week zijn de vieringen in ‘de Inzet’ op: 
woensdagavond om 19.00 uur. 

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

Van harte welkom!

Liturgisch rooster
vvaann  2288  ookkttoobbeerr  ttoott  eenn  mmeett  2233  ddeecceemmbbeerr  22001188
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27/28 oktober (4e zondag):
ALLERHEILIGEN

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef. Pastor J. van Dril
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Middenkoor. Groep Wervershoof.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET 

2 november: ALLERZIELEN

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef. GEEN VIERING.
Vrijdag 19.30 uur:
Woord-Communieviering met
 Herenkoor. Groep Wervershoof.
Gedachtenisviering van onze dierbare
overledenen, met Herenkoor. Voorgan-
gers zijn de leden van de Avondwake-
groep.

3/4 november (1e zondag):

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef. GEEN VIERING.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering
met  Dameskoor. 

Groep Wervershoof.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

10/11 november (2e zondag): 
Sint Maarten / Diaconaal Weekend

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering met
 Herenkoor. Kapelaan P. Piets.

Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Jeugd/kinder-
koor “Weereenlied”.
Kapelaan P. Piets.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

17/18 november (3e zondag):

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef. Eucharistieviering. 
Pastor J. van Dril.
Zaterdag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
 Dameskoor. Groep Wervershoof.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

24/25 november (4e zondag):
CHRISTUS KONING

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef.
Eucharistieviering met Middenkoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

1/2 december: 1e zondag van de
advent

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef.
Eucharistieviering. Kapelaan P. Piets.

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering
met  Herenkoor. 

Groep Wervershoof.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

8/9 december: 2e zondag van de
advent

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef.
Eucharistieviering. Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

15/16 december: 3e zondag van de
advent

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef.Woord-Communieviering.
Groep Wervershoof
Zaterdag 19.00 uur: Boeteviering
Groep Wervershoof.
Zondag 14.00 uur:
Top 2000 viering.
Woensdag 19.00 uur:Viering in de
INZET

22/23 december: 4e zondag van de
advent

Vrijdag 18.30 uur:Verzorgingshuis
St. Jozef.
Eucharistieviering met Herenkoor.
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Middenkoor. 
Kapelaan P. Piets. 



Op vrijdagavond 16 november verzorgen
de vrouwen van de Schola Cantorum uit
Purmerend de Gregoriaanse Mariaves-
pers in de Werenfriduskerk.
Deze schola werd twintig jaar geleden

 opgericht door Tjeerd van der Ploeg (als
organist en dirigent werkzaam aan de St.
Christoforuskerk te Schagen) en is deze
avond voor het eerst te gast in onze kerk.
De vespers maken deel uit van het reeds
eeuwenoude getijdengebed.

Vaste onderdelen zijn het openingsgebed,
de hymne, psalmen, antifonen, een lezing
en de gebeden. 
Het hoogtepunt is het Magnificat, waarbij
wierook wordt ontbrand. 
Na de zegenbede worden nog het 'Salve
Regina' en het 'Tota pulchra es, O Maria'
gezongen. 
De duur van de vespers is ruim een half
uur.

Voor wie houdt van de verstilling van het
Gregoriaans is dit een mooi moment van
bezinning in een hectische wereld.

De aanvang is 19.00 uur en na afloop
wordt er een collecte gehouden.
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GGAAAATT  UU  VVEERRHHUUIIZZEENN
Help onze administratie. Geef uw verhuizing tijdig door met een verhuiskaart of
met deze bon.

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

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

Gregoriaanse vespers Natuurdans
Eigenlijk danst de natuur
bekijk het maar goed
tijdens de seizoenen
waar men haar ontmoet

in de zomer dansen muggen,
soms lastig voor mens en dier
maar vogels eten ze graag
tijdens het verblijven hier

wanneer herfst is aangebroken
dansen blaadjes in de wind
vallen op vochtige aarde
waar men paddenstoelen vind

als koning winter is gekomen
en noordenwind genadeloos
raast
kunnen sneeuwvlokken dansen
wat verwonderd en verbaasd

hoe waarderen we dan lente
wanneer natuur opnieuw begint
in de zon vallen de bloesems
dansend als een lief klein kind

zo is het jaar een schakering 
van wisselende kleurenpracht
laten we de natuur behouden
met respect voor heel haar
kracht.

Arda



Zeg eens eerlijk? Viel het achteraf gezien
nog mee met Prinsjesdag? Gaat u er nog
enkele procenten op vooruit op jaarbasis?
Of hebt u zoveel geluk dat uw belasting-
voordeel een dwergje blijft tegenover de
reus van inflatie, zoals bij mij het geval is?
Nu ja, ik redeneer altijd maar als volgt:
men babbelt wel aardig, maar eerst maar
eens zelf ervaren hoe het zal zijn in 2019
voordat ik ze in Den Haag op “hun mooie
blauwe ogen” vertrouw.

Dan denkt u misschien ook wel door alle
berichtgeving over priesters en de kerk: ik
vertrouw die ook alleen maar zolang ik ze
in beeld heb, maar verder ook niet. Te-
recht denk ik dan haast met pijn in het
hart, want als er al iets over de katholieke
Kerk in de media verschijnt is het nou
niet echt constructief en vertrouwenwek-
kend. Intriges, misbruikschandalen, doof-
potten en allerlei andere zaken die niet
zouden misstaan in een soapserie. 
Als priester zijnde doet het mij pijn dat we
als kerk en beroepsgroep nou nooit eens
anders in het nieuws schijnen te mogen
komen. Je sluit je vrouw, je kinderen en je
portemonnee al direct op achter slot en
grendel zodra je weer een “boordje” ont-
waart. Door handelingen van de Kerk als
instituut en van collega’s (al is het dan van
een vorige generatie) gaat ook je eigen,
hedendaagse, betrouwbaarheid er aan.
Ook al omdat je minder jezelf durft te
geven aan de mensen en minder “open”
bent, omdat je toch al snel bang bent dat
men het anno nu verkeerd kan interpre-
teren. Aardig tegen een getrouwde vrouw?
Vast een schuinsmarcheerder! Aardig
tegen een man? Vast een latent homosek-
sueel! Aardig tegen de middenstand? Vast

op een voordeeltje uit! Over kinderen
durf ik al helemaal niets te zeggen!

Iets geheel anders: dank aan al die men-
sen die voor mij bidden en zelfs op 17
september wisten dat ik jarig was. Dank
aan die parochiane die naar Arnhem is
verhuisd, maar toch een kaartje stuurde.
Dank aan een Limburgs stel dat helemaal
op het dorp is ingeburgerd, maar toch de
mooie, zachte tongval van het Zuiden
heeft behouden. 
Het Dameskoor met hun engelachtige ge-
zangen en pastor Dekker die met vakantie
is, alsmede mevrouw Woldberg (“we
benne nou prakties buren, niewaar?”) uit
Zwaagdijk-Oost een pluim.

Dat Zwaagdijk-West is een fraai dorrepie!
Ik heb uitzicht op fruitbomen, wilde strui-
ken en heel veel vogels: van Groene
Specht tot Vlaamse Gaai. En af en toe
komt de kat van de vorige bewoners nog
even buurten! Helaas is deze woonstede
maar beperkt qua tijd, want kerk en pas-
torie gaan verkocht worden. Wanneer is
mij een raadsel, maar geluk kan niet eeu-
wig zijn! Anders zou je er misschien ook
wel teveel aan wennen en is het bijzondere
element er van al gauw tanende. Zo is het
ook in relaties; grijp je mooie momenten
met je dierbaren, want ge kent tijd nog
uur! Magere Hein is beter op de hoogte
dan u en ik. Durf vertrouwen te hebben
in de mensen die het goed met je menen
en in die andere lieden moet je maar niet
teveel investeren of op rekenen. Zij krij-
gen hun beloning nog wel.

Wat was ze trouwens mooi, he? Nu me-
vrouw Stange op haar bruiloft in het goud.
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En toch viel die mooie, prach-
tige bruidsjurk helemaal in het
niet bij haar eigen uitstraling.
Van liefde-uitstralende ogen
voor  haar toekomstige man tot
een sterk karakter dat per se
haar heeroom er bij wilde heb-
ben. Van een dochter met aller-
lei tattoos tot een familielid met
een geweldig stemgeluid; het
was een mooie club zo samen
op Open Monumentendag. 

Ik had alleen na afloop van de
gehele dag een ontzettende rug-
pijn van het alles weer oprui-
men en naar zolder terug
sjouwen. Maar ach, alle leed is
tijdelijk en in context vaak mi-
niem: Christus droeg tenslotte
het kruis van onze zonden en
dat zal dus vele malen zwaarder
zijn geweest!

u en uw dierbaren groetende, 

kapelaan Piets

Gedachtenis van een kapelaan:



Vakantie kapelaan

Kapelaan Piets is tot en met 5 novem-
ber op vakantie in India. Gedurende
zijn vakantie zullen veel van zijn taken
worden waargenomen door pastoor J.
van Dril en pastoraal werker André
Dekker. Ook zullen de leden van de
lectorengroep, indien noodzakelijk,
extra ondersteunende werkzaamhe-
den verrichten. 

Onderhoud       

Voor het onderhoud van het kerkge-
bouw aan de buitenzijde hebben we
weer een landelijke subsidie toegewe-
zen gekregen voor de periode van zes
jaar 2019 tot en met 2024.
We hebben ook een provinciale subsi-
die aangevraagd voor de buitenkant
van het kerkgebouw, maar helaas is die
niet aan ons toegekend. Volgend jaar
vragen we dit opnieuw aan.
Enkele offertes zijn aangevraagd om
aan de kerkklok groot onderhoud te
laten uitvoeren. De klok in de toren, de
wijzers en de wijzerplaten moeten op-
geknapt worden en van nieuwe ver-
lichting voorzien. 
De monumentenwacht heeft zijn jaar-
lijkse inspectieronde gedaan en we
hebben het inspectierapport ontvan-
gen. Er staan enkele aanbevelingen in
voor onderhoud. Daarvan wordt op
korte termijn geadviseerd om het uit
te voeren, maar dat valt erg mee.
Aanbevolen wordt ook om niet lang te
wachten met het vervangen van de
 dak leien. Ze beginnen dun en broos te
worden en de koperen leihaken wor-

den ook minder na zoveel jaren. De
meeste liggen al op het dak vanaf het
bouwjaar 1875 van de kerk.

Marialof                      

In verband met afwezigheid van de ka-
pelaan zal er in de maand oktober
geen Marialof zijn.

Vieringen in De Wilgenhof

Elke eerste dinsdag van de maand
wordt er een kerkviering gehouden in
‘De Oude Dame’ van De Wilgenhof.
Hiermee wordt in de behoefte voor-
zien van de bewoners en omwonen-
den. De vieringen worden door de
aanwezigen bijzonder enthousiast ont-
vangen. U allen bent van harte wel-
kom deze viering bij te wonen;
aanvang: 16.00 uur. De viering duurt
ca. 30 minuten; na afloop wordt een
kopje koffie/thee geserveerd.

Mariavespers

Er is een verzoek van Schola cantorum
uit Purmerend binnengekomen om in
onze Werenfriduskerk de Gregori-
aanse Mariavespers te mogen verzor-
gen op vrijdagavond 16 november om
19.00 uur.
Na afloop zal er een deurcollecte wor-
den gehouden. Zie voor meer infor-
matie het artikel in deze Nu en Straks.

Kerk en Samenleving

De MIVA collecte (weekend van 25/26
augustus) heeft een mooi bedrag van
€ 202,30 opgebracht.

Missio

In oktober is het wereldmissiemaand
waarin MISSIO Pauselijke Missiewer-
ken aandacht vraagt voor de jonge
kerken in de derde wereld. Op Missie-
zondag 21 oktober  houden parochies
wereldwijd een collecte voor MISSIO.
De collecte is bestemd voor de oplei-

ding van priesters en vrijwilligers, hulp
aan kinderen in nood en parochieop-
bouw.

Diaconaal weekend

Tijdens het Diaconaal Weekend zingt
zondag 11 november het Kinder/
Jeugdkoor. Als thema is dit jaar geko-
zen voor de stichting Westfriesland
voor Burundi. De werkgroep Ama-
horo (wat Vrede betekend) zet zich
hiervoor in en willen wij dit weekend
extra onder de aandacht brengen. Ook
zal er een spreker van deze stichting
aanwezig zijn die tijdens de viering
meer over dit project zal vertellen. Na
de viering kunt u hen steunen door
een doosje chocolade te kopen waar-
van de opbrengst geheel naar de kin-
deren van Burundi gaat. Verder in dit
boekje kunt u meer lezen over deze
stichting. 

Bezoekersgroep     

De bezoekersgroep heeft een paar ver-
gaderingen in het jaar. Ook wordt na-
gedacht en gekeken of er mensen in
onze parochie zijn, die eenzaam zijn of
behoefte hebben aan een praatje en
bezoekje. Dit is niet altijd bekend. Het
is fijn als mensen in de buurt of fami-
lieleden op de hoogte zijn van het be-
staan van de bezoekersgroep. Via deze
weg kunnen ze hun naaste een licht-
puntje geven door het aan te geven,
zodat ze eens in de zoveel tijd een be-
zoekje krijgen van een van de dames
van de bezoekersgroep. 
Mocht u iemand weten die het op prijs
zou stellen om bezoek te ontvangen,
geef het door aan Hilda Lakeman,
tel.nr. 581295.
Ook gaat de bezoekersgroep langs bij
mensen die een kroonjaar hebben be-
reikt. De leeftijdsgrens, vanaf wanneer
dat gebeurd, is naar boven bijgesteld,
wat een goed teken is. Bovendien wil-
len ze graag met een groep bewoners
van De Wilgenhof tussen kerst en
Nieuwjaar naar de kerststal in de kerk.
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Nieuws van de parochieraad



Dit is voor de bewoners en de dames
van de bezoekersgroep een fijn be-
zoek, omdat de beelden in en om de
stal en de geur van de kerstbomen zo-
veel herkenning met zich meebrengt.

Tuin en kerkhof zaken  

De verantwoordelijke persoon voor
tuin en kerkhof is nu Kees Botman.
Het uitvoerende werk, zoals onder-
houd en planten, wordt wekelijks ge-
daan op dinsdagmorgen door een club
van, op dit moment, negen personen:
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 Ilonka Thijsse
en in het bijzijn van kapelaan Piets
even bijkletsen en de wereldproble-
men oplossen in de pastorie. 
Over het herstellen van de graven, bij-
voorbeeld bij het verzakken, wordt
grafdelver Vreeker ingeschakeld. Dit
bedrijf is ook verzekerd als tijdens her-
stel, schade zou ontstaan aan het graf
of aan dat 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 onze
begraafplaats er zo netjes uit ziet. Die

eer is dus voor onze negen tuinman-
nen.
In de afgelopen periode zijn door de
tuinmannenploeg veel hagen gesnoeid
en perken opgeknapt. Ook is een zieke
boom bij de kindergraven verwijderd,
voordat die met een zware storm zou
omwaaien. De grote coniferenhaag
langs het oprijpad, naast het 1e kerk-
hof wordt ook verwijderd wegens af-
gestorven plekken (door de droge
zomer), om daarna weer nieuwe jonge
aanplant aan te brengen. Dus activiteit
genoeg voor onze tuinmannen. On-
danks dat ons kerkhof een rustplaats
is, blijft het evengoed een levendige
bedoening! 
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Stichting West-Friesland voor Burundi

Amahoro is het groetwoord in Burundi. De letterlijke
 betekenis is: Vrede.
In de jaren 1993-2003 was dat een wens met een diepe
 betekenis, want in die periode was het alles behalve vrede
tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in het land: De
Hutu‟s en de Tutsi. Mede door de bemoeienis van Nelson
Mandela zwijgen sinds 2003 de wapens. In 2005 brak de
vrede uit.

Algemene doelstelling
De stichting heeft ten doel het financieel en moreel onder-
steunen van projecten welke worden opgezet door de
 Burundese NGO: Hope Family Ministries, met als eerste
prioriteit, de financiering van onderwijs voor zoveel
 mogelijk kinderen in Burundi. Daarnaast het ondersteunen
van andere langlopende projecten van Hope Family Mini-
stries en andere ad hoc projecten. 

Werkgroep Amahoro
Niet lang daarna ontstond er in Hoorn een werkgroep van
mensen die Burundi een beetje kennen en graag willen hel-
pen dat land tot ontwikkeling te brengen. Die werkgroep
tooide zichzelf met de naam Amahoro, vrede.

Kinderen naar school.
Het hoofddoel van Amahoro en Hope Family Ministries is:
200 kinderen naar school laten gaan.
In eerste instantie gingen 100 kinderen naar de basisschool.
Inmiddels gaan en ook 200 naar het vervolgonderwijs.
Het gaat daarbij om zowel a.v.o. als beroepsonderwijs.
Die sponsoring bestaat voor een basisschoolkind uit:
a. een rugzak
b. schriften, pennen, potloden en andere  schoolmaterialen.
c. een uniform -

d. een paar schoenen – ouders ontvangen geld om schoe-
nen te kopen.
Als het geld voor andere doeleinden zou worden
 gebruikt, betekent dat onherroepelijk: einde school-
carrière.

e. een groot pakket palmoliezeep.

Snoep ze naar school!

In de maanden november en december verkoopt Amahoro
zes heerlijke handgemaakte bonbons in een leuk doosje.
Een klein cadeautje voor slechts € 3,–. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de
kinderen in Burundi.

Anja, Karin, Joanna en Gerda

Diaconaal weekend 10/11 november
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Nieuws van de Werkgroep Eerste Communie

Opbrengst van de spaardoosjes

Beste jongens en meisjes van groep 6,
Na jullie communie hebben jullie wat van je gekregen ca-
deaugeld in een spaardoosje gedaan voor Stichting June.
Saskia en Jur zijn in De inzet geweest. We hebben geluisterd
naar hun interessante presentatie over de goede dingen die
June doet in Gambia. Er zijn scholen gebouwd, waterput-
ten gemaakt en een brug gebouwd. De spaardoosjes zijn
opengemaakt en het geld is geteld. Jullie hebben € 79,97 op-
gehaald!! Een heel mooi bedrag dat goed zal worden be-
steed in Gambia.
Namens Stichting June worden jullie allemaal hartelijk be-
dankt!
Als je meer wilt weten over Stichting June, kijk dan even op
www.june-gambia.nl of op facebook. 

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communie
Sylvia Bakker, Roselijne Verdonschot, Janneke Neefjes en
Karin Kaagman

Nieuws van de werkgroep Vormen
De eerste vergadering zit er op voor de vormselgroep. 

Kapelaan Piets heeft op 28 september jl. een bezoek ge-
bracht aan de groepen 8 van de Werenfridus en de Schelp.
De dvd over wat het vormen inhoud is bekeken in de klas
en aan de hand daarvan konden vragen gesteld worden aan
de kapelaan. 
De ouders van de groep 8-ers kregen een week ervoor een
brief via de mail van de juf/meester om het kind eventueel
aan te kunnen melden voor het vormsel dat plaats gaat vin-
den op 30 maart 2019 om 18.00 uur.
Op dit moment gaan we het vormselproject starten met 18
leerlingen. Mocht er nog iemand zijn die zich aan wil
 melden kan dat via ons emailadres. 
Het officiële opgaveformulier is reeds naar de ouders
 gemaild. Wij zien de ouders graag op de 1e ouderavond op
11 december om 19.30 uur in de Werenfridusschool. De
koffie en thee staat voor jullie klaar.

Voor eventuele vragen kunt u ons bereiken via ons mail-
adres: werkgroepvormen@gmail.com 

Met vriendelijke groet,

De Vormselgroep
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PPCCIIWij geven om elkaar!
Zit u in financiële nood?

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

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

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

EN WILT U HELPEN?

U kunt ons financieel steunen.

PCI Wervershoof:  IBAN/rekeningnummer NL57 RABO 0368 9506 54

Zodat wij met elkaar om elkaar kunnen geven.

MISSIO Wereldmissiemaand 2018: ETHIOPIE
God is ons een toevlucht en een
sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert
Missio dit jaar de campagne voor de
Wereldmissiemaand.
Deze zin uit de Bijbel is een bron van
kracht voor christenen wereldwijd. In
Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar
is nog steeds een van de armste landen
ter wereld. Het is grotendeels afhanke-
lijk van de landbouw. De Rooms-ka-
tholieke Kerk is ondanks haar kleine
omvang van 0,7 procent van de bevol-
king zeer actief. Zij zet zich in voor
scholing, zorg voor de armen en hulp
aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste kofíieproducent
van Afrika. In de regio Kaffa zijn de
Menjas afhankelijk van de koffiever-

bouw. Deze bevolkingsgroep is erg
klein, is arm en wordt gediscrimi-
neerd. Vanuit hun gemeenschap in
Wush Wush hebben de "Kleine Zusters
van Jezus" zich het lot van de Menjas
aangetrokken en proberen ze hun si-
tuatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het groot-
ste aantal vluchtelingen op, ongeveer
900.000 mensen. In Gambella wonen
vooral mensen uit Zuid-Soedan, ge-
vlucht voor de oorlog. De priesters,
zusters en catechisten die hier leven,
gaan naar de vluchtelingenkampen,
delen het armoedige leven en bemid-
delen tussen vijandige etnische groe-
pen.

Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van de
solidariteit. We vieren dat we deel zijn
van een wereldwijde gemeenschap van

mensen die verantwoordelijkheid voor
elkaar neemt.

Geef aan Missio Pauselijke Missiewer-
ken in de collecte op Missiezondag 21
oktober of stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 001 5 66, 
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, 
te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl



Zondag 30 september was er een West-Friese viering
bij ons in de kerk.

Het voorbereidende werk en de uitvoering was in goede
handen van Kees Ooijevaar en Jaap Meester. Het Midden-
koor, samen met de kinderen van het kinderkoor met diri-
gente Marit Verdonschot, maakte er een mooi  geheel van
met liedjes op bekende  melodieën, uiteraard met West
Friese teksten.

Jaap had de lachers op zijn hand met zijn beeldende preek
met uitleg over bekende achternamen. Die vertellen ons
onder andere, vanuit een ver  verleden, wat voor beroep
onze voorouders hadden of waar ze vandaan kwamen.

De viering was goed bezocht, een volle kerk, met na afloop
achterin de kerk koffie met krentenmik en gezellig

 napraten. De ruimte achterin de kerk
is nu groot genoeg om een grote groep
mensen te ontvangen. Een mooie
 gelegenheid om bij te praten en erbij
te gaan zitten.

De koffiedames stonden voor het
einde van de viering klaar om ieder-
een te voorzien van koffie en thee. 
De Wereldwinkel was ook aanwezig.
Hun meegebrachte spullen vonden
gretig aftrek bij de aanwezige kerk-
gangers.
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Westfriese viering



Op zondagmiddag 16 december a.s.
om 14.00 uur is er in onze kerk een
Top 2000 uitvoering. Iedereen weet dat
het traditie is dat de Top 2000 in de
laatste weken van december uitgezon-
den wordt op de radio en dat pro-
gramma  geniet van een grote
populariteit onder de luisteraars. Het
AOW- jongerenkoor heeft een keuze
gemaakt uit deze  hitlijst en zal vele
mooie nummers ten gehore brengen
in onze kerk. Mariëlle Deen en de ge-
broeders Breg zullen ook hun zangta-
lent tonen om Top 2000 nummers te
vertolken. Marielle Deen heeft haar
sporen allang verdiend en Jos Breg
heeft zich al bewezen met zijn solo’s
met het popkoor Cantabilé en broer
Piet speelt gitaar en mondharmonica
en doet qua zang niet voor zijn broer
onder. Met verbindende teksten wor-
den de nummers aan elkaar gepraat.

Uiteraard is er ook ruimte voor sa-
menzang! Uit bijgaande  geselecteerde
lijst met nog vijfentwintig prachtige
 nummers uit de Top 2000, kan er
 gestemd worden op drie nummers. 
Dus doe mee en kies jouw drie favo-
riete nummers. Omdat dit lied je blij
maakt, of omdat het een dierbare her-
innering voor je is. Omdat dit lied je
kracht geeft, hoop, of troost. Omdat dit
lied over de liefde gaat, over vriend-
schap, vrede, het leven. 

We gaan met alle aanwezigen meezin-
gen met vijf nummers uit de Top 2000.
Nummers die jullie dus zelf hebben
 gekozen!

Stemmen kan vanaf nu tot 
24 november.

Zondagmiddag 16 december wordt in
onze Werenfriduskerk een Topfeest
van herkenning voor jong en oud! 
Het AOW jongerenkoor, Marielle en
Piet en Jos zullen hun beste beentje
voorzetten. 

Dit verdient zeker een top-2000
belangstelling!!

Vriendelijke muzikale groet van de
TOP2000 commissie
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Top 2000 komt in de Werenfriduskerk

Dust in the wind Kansas

Wind of change Scorpions

When we were young Adele

Rood Marco Borsato

Afrika Toto

Piano man Billy Joel

Zij gelooft in mij Andre Hazes

Angels Robbie Williams

The Rose Bette Midler

Old & Wise Alan Parker”s Project

Nights in white satin Moody Blues

Miracle Ilse de Lange

Stay with me Sam Smith

What about us Pink

Everthing Michael Buble

Heal the World Michael Jackson

Pak maar mijn hand Nick en Simon

Imagine John Lennon

Pastorale Ramses Shaffy/ Liesbeth

Wake me up Avicci

Chasing Cars Snow Patrol

Dansen aan zee Blof

Everybody is changing Keane

Somebody to love Queen

Het Dorp Wim Sonneveld

Kies 3 favorieten en zing mee op 
16 december met de Top 2000
viering!

Mail naar: parochiewerenfridus@quicknet.nl 
of gooi het formulier in de brievenbus bij 
de Pastorie Dorpsstraat 71, Wervershoof 
of bij Carine Kuin, Secretaris Parochieraad, 
Belmolendijk 15, Wervershoof



Op het moment dat ik dit schrijf zit
mijn hoofd nog vol van alle indrukken
van deze week en ik kan eigenlijk de
juiste woorden niet vinden van deze
ongelooflijke reis zoveel gehoord en
gezien het is teveel om op te noemen. 

Ik ben nl. naar Lourdes geweest van 26
september tot 1 oktober. Ons werd ge-
vraagd of we een stukje voor de krant
wilde schrijven. Over wat we van de
reis vonden. Omdat ik nog nooit ge-
vlogen of een pelgrimsreis gemaakt
heb is alles nieuw. 
Samen met Piet en Nel Haakman  
ben ik op pad gegaan. We moesten in
Hoogkarspel opstappen. Piet en Nel
gingen met nog enkele andere naar het
zorghotel Padoue en wij gingen naar
groepshotel Croix des Bretons. Bij het
hotel aangekomen gingen we meteen
aan tafel want de warme maaltijd die
we twee keer per dag kregen, stond al
klaar. Dit was echt een warme aan-
komst. Met zijn allen aan een paar
lange tafels en enkele tafeltjes voor vier
personen. Ieder kon gaan zitten waar
hij wilde en omdat we telkens op een
andere plaats zaten (wat ons werd aan-
bevolen), ontmoeten we ook steeds
andere mensen. Ieder met zijn haar
eigen verhalen en reden om hier naar
toe te gaan.

Het heiligdom en Lourdes staan los
van elkaar. Op het Heiligdom, waar
alle vieringen en plechtigheden ge-
houden werden, kon je ook naar de

baden en was er ook een ruimte waar
je kaarsen op kon steken. Maar wat mij
het meest ontroerde was de grote
kruisweg die mij persoonlijk diep
raakte mede door de lezingen, gedich-
ten en verhalen van Pastor Jules en
 enkele mensen uit de groep. Ook de
Sacraments- en Maria Lichtprocessie
waren een belevenis op zich en maakte
veel indruk. Lourdes daarentegen is
een bron van commercie en toerisme.
Zoveel souvenirwinkeltjes en gezellig-
heid. Daar kun je bijna niet omheen.
Zowel op het heiligdom als in Lourdes
hebben we een rondleiding gehad.
Waar onze gids Fred mooie verhalen
heeft verteld. Zaterdag gingen we op
excursie naar de Pyreneeën. 
Even ontspannen na de emotionele
dagen hiervoor. Via vele smalle berg-
wegen kwamen we bij Pont de Napo-
leon, dit is een prachtige brug waar we
even zijn gestopt om een paar foto’s te
maken. Weer door rijdend kwamen we
bij Gavernie waar we van een heerlijk
cappuccino genoten en daarna naar
een kerkje wat aan het begin stond van
een deel van de Pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella. Na dat we
nog even op het kerkhof hebben geke-
ken zijn we gaan wandelen over deze
route. Geen gemakkelijke weg tussen
al de losse stenen. Je moet er niet aan
denken dat je al blaren hebt en hier
nog overheen moet. Na ca 900 meter
hebben we daar de meegenomen
lunchpakketten verorbert, heerlijk ge-
nietend van het uitzicht en het mooie

weer. Hierna zijn we weer in de bus ge-
stapt om via verschillende smalle weg-
getjes naar Pont d Éspagne waar de
grootste waterval van de Pyreneeën te
zien was. Moe maar voldaan kwamen
we weer bij het hotel aan waar tradi-
tiegetrouw de warme maaltijd weer
klaar stond. ’s Avonds kon je nog naar
de lichtprocessie gaan kijken. De laat-
ste avond was er een gebedsdienst in
de kapel van ons hotel. Die heel sfeer-
vol verliep en door de liederen. “Als
een kind zal ik je dragen.” Het lied van
Pastor Mariet wat heel teer en breek-
baar werd gezongen en het allerlaatste
lied “Geef mij je hand”. Waar menigeen
een traantje liet gaan, kwam een eind
aan onze pelgrimage en hebben we
daarna nog even gezellig aangezeten.
Het was een fijne en warme reis.

Tonny Haakman-Leek
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Westfriese pelgrimsreis naar Lourdes 2018

Collecteweek Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland is er voor ons allemaal. Er wordt gewerkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere
kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Daarom biedt Alzheimer Nederland informatie en ad-
vies, komen ze op voor betere zorg en investeren ze in wetenschappelijk onderzoek. 
In de week van 5/10 november komen de collectanten weer aan de deur. 

Wilt u helpen collecteren?

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe collectanten.
Bel voor meer informatie naar 
Gerda van der Gracht
Tel. 0228-582458

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf te  verliezen.
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In gesprek met....
Margriet de Vries-Pouw 

Opleiding en Werk
Na de lagere school en huishoud-
school, wilde Margriet naar de mavo.
Omdat ze toen vijftien jaar was en in
de eerste klas moest beginnen, besloot
ze om de mavo te gaan volgen in
Oegstgeest. Ze kon daar in drie jaar
tijd haar diploma halen. Er was een in-
ternaat voor schipperskinderen aan
verbonden waar zij ook naar toe ging.
Het internaat ‘Huize Duinzicht’ werd
beheerd door nonnen en de dag begon
elke ochtend in de slaapzaal met een
gebed op knieën voor het bed. 
Daarna volgde ze de opleiding dokter-
sassistente aan het L.o.i, in Leiderdorp.
Door een tip van de toenmalige dok-
tersassistente, kon ze daarna aan het
werk bij dokter Mosman, waar ze
twaalf jaar lang prettige heeft gewerkt. 

Gezin 
Ondertussen waren er drie kinderen
geboren en ze besloot om daar alle
aandacht aan te geven. Toen de kinde-
ren op de lagere school zaten, pakte ze
seizoenswerk op onder schooltijden

en ’s avonds. Ze is en blijft een bezige
bij. 
Toen de apotheekhoudende huisart-
sen gingen fuseren en de aparte apo-
theek kwam, werd Margriet gevraagd
daar weer te komen werken, eerst op
de locatie in het winkelcentrum en
daarna naar de Olympiaweg. Maar de
apotheek ging reorganiseren, na tien
jaar werd de functie apotheekmede-
werkster overbodig; de functie die
Margriet daar had. 

Zaad tellen
Ze moest opnieuw solliciteren en
kwam bij een klein zaadbedrijf in Enk-
huizen terecht. Daar werkt ze al zes
jaar lang drie dagen per week met veel
plezier. Het bedrijf verhandelt zaad
van allerlei groentesoorten die verpakt
moeten worden en verzonden naar di-
verse landen in het Midden-Oosten.
Het werk bestaat uit 500 zaden tellen
van elk soort zaad dat binnen komt,
om het DKG (duizendkorrelgewicht)
te bepalen. Zodat je met deze reken-
formule gewicht en aantallen van zaad

kan berekenen. Een secure klus want
zaad is zeer kostbaar. 
Toen ze solliciteerde in Enkhuizen
dacht de baas: als ze goed pillen kan
tellen in een apotheek dan zal het met
zaad ook wel lukken. En ze werd aan-
genomen.

Kerk
Van huis uit is Margriet katholiek,
maar ze ging alleen met kerst naar de
kerk. Een kerst zonder viering dat kon
namelijk niet. Langzamerhand kwam
ze erachter dat de kerk meer met haar
deed, het gaf een stukje rust, bezin-
ning. Het is lastig te omschrijven, het
is een gevoel. Het katholieke geloof
zelf, betekend voor haar saamhorig-
heid en aandacht voor de medemens.
Toen de gelegenheid zich voordeed
om met een georganiseerde reis met
Westfriezen naar Rome te gaan, heeft
ze dat gedaan. Het was een geweldige
en bijzondere ervaring die ze nooit zal
vergeten. 
We krijgen een mooi fotoboek te zien
en een verslag van de reis in het blad
Samen Kerk.

Hoe ben je koorlid geworden? 
In 2005 organiseerde Jan van der Leek
een workshop met als doel om

Margriet de Vries-Pouw, een bezige bij op verschillend gebied. Margriet is
naast haar werk ook: koorlid, voorzitster van het dameskoor en contact per-
soon van de Stille Omgang in Wervershoof. Best de moeite waard om met
haar in gesprek te gaan.

gebed in de slaapzaal op knieën voor het bed
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 mensen in contact te brengen met de
 Latijnse en Gregoriaanse muziek en
om leden te werven voor het
dames/herenkoor. 
Margriet was op zoek naar iets om
voor zichzelf te doen, zoals zingen bij
een koor. Welk koor wist ze nog niet
en toen ze las over de workshop be-
sloot ze om dat te proberen. Ze vond
het leuk om te doen en gelijk met haar
begon ook Marita Jaeqx. Beiden beslo-
ten daarna om bij het dameskoor te
zingen, wat tot nu toe prima bevalt.
Sinds 2007 zingt ze nu dus bij het da-
meskoor met veel plezier. Ze oefenen
op woensdagavond van 19.00-20.30
uur in basisschool De Dijkwerkers.
 Dirigent/organist is Jan van der Leek
en hulpdirigente Nel Schouten.
Momenteel bestaat het koor uit 22
dames en nieuwe leden zijn van harte
welkom. Het is een gezellige club
 zingende vrouwen, die al 71 jaar be-
staat. Vorig jaar hebben ze het 70-jarig
bestaan gevierd. 

Voorzitster
Het “stokje” heeft Margriet in 2014
overgenomen van Emmie Stokker-
mans Zij had het elf jaar gedaan en het
was tijd voor verandering. Het bestuur
bestaat nu uit vijf dames: Margriet,
Cora Remmers, Marita Jaeqx, Ria Aker
en Mariska Ligthart. Er komt nog wel
wat bij kijken. Eenmaal per jaar wordt
een gezellig uitje georganiseerd en een
avondje in de Inzet. 
Sinds een paar jaar wordt deze laatste
avond aangeboden op de gemeen-
schapsveiling voor vier personen. Er
wordt dan rummikub gespeelt of
 geklaverjast onder het genot van een
koppie met gebak en een borrel en ook
leuke prijzen. Het zijn gezellige avon-
den. 

Jubilarissen
Uiteraard worden jubilarissen in het
zonnetje gezet door het bestuur.
 Margriet spreekt de jubilaris dan toe,
wat haar goed afgaat. 
De laatste jubilaris wilde niet in het
zonnetje gezet worden in de kerk na
de viering, dus dat werd in de Inzet ge-
daan. Totaal verrast kwam ons koorlid
alsnog volop in de belangstelling te
staan van de koorleden, het dames-
koor van Onderdijk (te gast in Wer-
vershoof om samen te zingen) en haar
familieleden. 

Contacten
Het dameskoor zingt een keer in het
jaar bij Lindendael in Hoorn. Heel
waardevol om te doen en ze krijgen
heel veel positieve reacties. 
Wat heel makkelijk is voor Margriet is
de computer. De afspraken die ge-
maakt worden tijdens de repetitie zet
ze op de computer en mailt ze naar de
leden. Ook als ze eventueel zingen
mogen tijdens een avondwake of
 uitvaart wordt het op de mail gezet,
 supermakkelijk. Vòòr het digitale tijd-
perk maakten ze gebruik van de tele-
foonlijn. Dat werkte uiteraard ook,
maar dit is een stuk handiger. 
17 november vorig jaar, trad het Da-
meskoor op tijdens de Skriemeravond
in de Schoof, zingend uit eigen reper-
toire en zeemansliederen in matro-
zenpak achter een boot staand. Ze
staan ook in deze Skriemer omdat we
70 jaar bestonden.     

Stille Omgang
Ze had er weleens over gelezen en
wilde dat ook een keer beleven. De
stille tocht door Amsterdam samen
met honderden mensen heeft een
diepe indruk op haar gemaakt. De vo-
rige coördinator Greet van Ophem
kwam op een gegeven moment naast
haar lopen. Ze voelde toen al, wat ze
wilde vragen. Margriet is sinds 2011
coördinator. Het werk daaraan valt

mee, maar het moet wel gebeuren. Dat
begint in januari met een vergadering
en eindigt eind maart.  Een woordje in
de kerk, een stukje plaatsen in de Bin-
ding en posters ophangen in het dorp
om mensen te stimuleren mee te gaan
De uitnodigingen worden sinds een
paar jaar per mail verstuurd, dat neemt
een hoop werk uit handen.
Het werk geeft veel voldoening, vooral
de Stille Tocht. Het is jammer dat de
deelname terugloopt. Waar een aantal
jaar geleden tienduizend "pelgrims"
meeliepen zijn dat het laatste jaar
maar vijfduizend uit heel Nederland. 

Hobby’s
Omdat ze drie dagen werkt, daarnaast
in het bestuur van het dameskoor zit
en zingt, houdt ze niet veel tijd over
voor hobby’s. Op de dinsdagavond
doet ze aan Aquafit in zwembad De
Zeehoek.

Wij danken Margriet voor haar gast-
vrijheid en het leuke interview. Ze wist
heel veel te vertellen over haar werk en
andere dingen die op haar pad kwa-
men. We hopen dat we nog lange tijd
van haar enthousiaste deelname aan
het parochiewerk mogen genieten. We
wensen haar nog veel plezier daarin.

Anneke Neefjes-Kuip
Riet Kuin-Ooijevaar

zeemansliederen in matrozenpak achter een boot staand
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Familieberichten

HUWELIJK:

Dhr. J.C. Stange en 
mevr. A.C.M. Sijm.

Een hartelijk proficiat, 
denkend aan een 
gelukkige levensweg, 
en een blije toekomst.

HUWELIJKSJUBILEUM:

40 jaar:
Kees en Anita Botman-Verdonk

50 jaar:
Jaap en Hilda Lakeman

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

‘Als je geest wel wil, maar het lichaam
niet meer kan, laten we je in liefde los,
omdat we zoveel van je houden.’ Op 18
september 2018 is op veel te jonge
leeftijd overleden: Paul Molenaar. Hij
was pas 65 jaar. Geboren in Groote -
broek op 30 augustus 1953 groeide hij
op in een tuindersgezin met zijn veel
oudere broers Dick en Vok. 
Als 12-jarige jongen voer hij al met
een tuindersschuit met bloemkool
naar de veiling. Toen hij 14 jaar (!) oud
was ging hij, samen met zijn vader,
 solli citeren bij de firma ‘Feenstra Ver  -
warming’, toen nog gevestigd in
 Medemblik. Hij was een Westfries en
die wisten wat werken was; hij werd
dan ook aangenomen en kon direct de
volgende dag beginnen. Paul was een
trouwe, positieve en hardwerkende
collega met een onvoorwaardelijke
 betrokkenheid. Hij heeft 50 jaar bij het
bedrijf gewerkt; aan het begin van dit
jaar is, samen met zijn collega’s, dit
gouden jubileum nog gevierd. Een
blijk van waardering voor een collega
met liefde voor zijn vak. Op 19 de-

cember 1975 trouwde Paul met zijn
Toos. Samen hadden ze een huis
 gekocht in Grootebroek en hebben
daar 20 jaar gewoond. Ze kregen er
drie kinderen: Linda, Karin en Ruud.
In 1995 verhuisde het gezin naar de
Dorpsstraat in Wervershoof waar ze
een huis hadden gekocht. Hier lag een
flinke uitdaging: alles heeft Paul zelf
verbouwd en de woning gemaakt tot
een mooi paleisje. Hij voelde zich
prima thuis in Wervershoof. Een grote
hobby van Paul was het rijden op de
motor. Maar liefst 49 keer heeft hij, ui-
teraard - indien mogelijk - op de
motor, de TT in Assen bezocht. Een
andere bezigheid van Paul waren zijn
activiteiten voor Toneelvereniging
 Justus van Maurik, maar dan, letterlijk
en figuurlijk, bij voorkeur achter de
schermen. Behalve dat hij veel klussen
deed was hij één van hun grootste fans.
Paul was een lieve, positieve en rustige
man, die bijzonder trots was op zijn
vier kleinkinderen Job, Fiene, Milan en
Tess. De kleinkinderen waren op hun

beurt gek op hun opa. Helaas heeft hij
de geboorte van zijn kleindochter
Noor, 10 dagen na het overlijden van
Paul, niet meer mee mogen maken.
Twee en een half jaar geleden kreeg hij
te horen dat hij ernstig ziek was; zes
maanden later bleek dat deze ziekte
niet meer te genezen was. Ondanks
zijn ziekte bleef hij positief en haalde
hij alles uit het leven dat hij nog vóór
zich had. Het heeft ervoor gezorgd dat
ze als gezin nog heel veel mooie dagen
‘met een gouden randje’ hebben
mogen beleven. Tot het einde aan toe
heeft Paul de regie in handen gehad. In
het bijzijn van zijn vrouw en kinderen
hebben ze hem samen losgelaten.
‘Samen zijn we sterk’ was het motto.
Op vrijdag 21 september was voor
Paul een zeer druk bezochte herden-
kingsdienst, hetgeen aangeeft hoe
 betrokken en belangstellend de ge-
meenschap heeft meegeleefd. Afscheid
van een geliefde echtgenoot, een
 liefdevolle vader en een bijzonder
trotse opa.  
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Op een dag stormde het zo hard, dat
de eik omver geblazen werd, net toen
de eekhoorn eronderdoor liep. De
eekhoorn gilde van de pijn. Hij
probeerde op te staan, maar merkte
dat zijn staart vastzat onder de boom.
Muurvast.
“Help!” riep hij. “Help, ik zit
vast”. 
Maar zijn stem kwam niet
boven het  gebulder van de
storm uit. Het werd zwart
voor zijn ogen. Waar ben ik,
dacht hij even later. 
Toen zag hij dat er iemand
naar hem stond te kijken.
“Help!” riep de eekhoorn
benauwd. “Mag ik u
vragen…?” vroeg de
eekhoorn.
“Nee, u mag niets vragen,”
zei het wilgenhaantje,
terwijl hij de boom optilde.
“U mag mij bedanken, maar
niets  vragen.”
“Hartelijk dank,” zei de
eekhoorn,  “maar wie…?” 
“Nu vraagt u toch iets,”,
riep het wilgenhaantje. De
boom kwam dreunend terug
op de staart van de
eekhoorn.
“Au!” gilde de eekhoorn.
“Waarom…?”
Maar het wilgenhaantje
draaide zich om en liet de
eekhoorn achter. 
De tranen sprongen de
eekhoorn in de ogen.
“Ik zal niets meer vragen,”
riep hij nog.
Maar het was al te laat. Die
dag kwam de mier, de slak,
de krekel, de schildpad, en
de leeuwerik voorbij.
Niemand kon de zware
boom optillen. Niemand kon
de eekhoorn bevrijden.
Verslagen bleven ze om de
gevangen eekhoorn zitten

en ze spraken hem moed in. Alleen de
 leeuwerik ging op zoek naar de olifant. 
Het was al donker toen de olifant de
eekhoorn kon bevrijden. Hij tilde de
boom op en smeet hem in de rivier.
“Kom,” zei de eekhoorn en

ondertussen wreef hij over zijn pijnlijke
staart. 
“We gaan vieren dat ik vrij ben. Ik heb
nog beukennootjestaart voor wie dat
wil.”

Voor de kinderen Arme eekhoorn
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