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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

HHiijj  iiss  vveerrrreezzeenn

Op de eerste dag van de week
echter gingen zij zeer vroeg in
de morgen naar het graf, met
de welriekende kruiden die zij
klaar gemaakt hadden. Zij
vonden de steen weggerold
van het graf, gingen binnen,
maar vonden er het lichaam
van de Heer Jezus niet. Terwijl
zij niet wisten wat daarvan te
denken, stonden er plotseling
twee mannen voor hen in een
stralend wit kleed. Toen zij van
schrik bevangen het hoofd
naar de grond bogen, vroegen
de mannen haar: 'Wat zoekt ge
de Levende bij de doden? Hij
is niet hier, Hij is verrezen.
Herinnert u, hoe Hij nog in
Galilea tot u gezegd heeft: De
Mensenzoon moet
overgeleverd worden in
zondige mensenhanden en aan
het kruis geslagen, maar op de
derde dag verrijzen.' Zij
herinnerden zich zijn
woorden, keerden van het graf
terug en brachten dit alles over
aan de elf en aan al de
anderen. Het waren Maria
Magdalena, Johanna en Maria,
de moeder van Jakobus; de
andere vrouwen die met hen
waren vertelden aan de
apostelen hetzelfde. Maar dat
verhaal leek hun beuzelpraat
en zij geloofden het niet. Toch
liep Petrus ijlings naar het graf,
bukte zich voorover, maar zag
alleen de zwachtels. Daarop
ging hij terug, verbaasd
nadenkend over hetgeen er
gebeurd was.

Lucas 24:1-12

Van de redactie
Op het moment van schrijven is de lente tien dagen
jong. De zon schijnt, de temperatuur gaat omhoog,
de planten schieten uit de grond, bladeren groeien
weer aan de bomen en de vogels zijn op wild. Het
mooiste seizoen van het jaar.
Margriet heeft een verslag gemaakt van de Stille
Omgang. Het gemengde koor van Andijk mocht in
de kerk in Amsterdam zingen, waardoor de bus vol
was, gelukkig.  Annelies schrijft over de  jaarlijkse
bijeenkomst van de wijkcontactgroep van Nu en
Straks waar Theo Bregman over zijn werk van de
afgelopen twee jaar vertelde.  Theo Hauwert vertelt
over het onderhoud van de kerkklok. Het is wel
vreemd als we langsfietsen, naar boven kijken voor
de tijd en een wit vierkant plaatje op de plaats van
de klok zien. Nog een paar weken  geduld. Dit keer
geen interview, maar een overzicht van de jaargan-
gen van Nu en Straks, inmiddels al 40 jaar! Best een
vermelding waard.
Wij wensen u alvast fijne Paasdagen en veel lees-
plezier!  
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In het weekend zijn de vieringen in de kerk: 
op zondag om 10.00 uur behalve in het derde weekend
dan is de viering op zaterdagavond om 19.00 uur

Op zondag is er om 11.30 uur Doopgelegenheid,  
na afspraak.

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

Van harte welkom!
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12/14 april (2e weekend) 
PALMZONDAG

Vrijdag 18.30 uur: Verzorgingshuis
St. Jozef.
Feestelijke Eucharistieviering in
St. Jozef als afsluiting van de feest-
week i.v.m. 25-jarig bestaan locatie
St. Jozef met gemengd koor. 
Pastor J. van Dril.
Zondag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

Palmzondagvieringen, met de zege-
ning en het uitdelen van palmtakjes.
Palmzondag is het begin van de Goede
Week.

Op zondag 14 april is er voor aanvang
van de dienst gelegenheid om kosteloos
een misintentie aan te  vragen.

Na afloop van de viering is er een
Paasbrunch.
U bent daarvoor van harte uitgeno-
digd. Wel is het de bedoeling dat een
ieder iets voor deze brunch meeneemt.
Dit kunt u afgeven achterin de kerk.

18 april WITTE DONDERDAG

19.30 uur: Eucharistieviering met
Gemengd koor.
Kapelaan P. Piets.

19 april GOEDE VRIJDAG

15.00 uur: KRUISWEG
Pastor J. van Dril.
19.30 uur: LIJDENSVERHAAL
met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

20 april PAASZATERDAG

21.00 uur: PAASWAKE
Eucharistieviering met Dameskoor.
Kapelaan P. Piets.
Na afloop deurcollecte ten bate van de
Vastenactie.

21 april EERSTE PAASDAG

Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Gemengd koor.
Groep Wervershoof.
Na afloop deurcollecte ten bate van de
Vastenactie.

22 april TWEEDE PAASDAG

10.30 uur: Verzorgingshuis St. Jozef.
Eucharistieviering. 
Kapelaan P. Piets.
Viering in de kerk vervalt.

Liturgisch rooster
De Goede Week en Pasen
Wilt u letten op de verschillende aanvangstijden!



27/28 april (4e weekend) 
(zaterdag Koningsdag)

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis St.Jozef.
Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Middenkoor.
Groep Wervershoof.

4/5 mei (1e weekend) 
Dodenherdenking/Bevrijdingsdag

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis St.Jozef.
Eucharistieviering. 
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

11/12 mei (2e weekend) Moederdag

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

18/19 mei (3e weekend)

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis St.Jozef.
Woord-Communieviering. 
Pastor A. Dekker.
Zaterdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering met Dameskoor.
Pastor J. van Dril.

25/26 mei (4e weekend)

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis St.Jozef.
Eucharistieviering met Herenkoor. 
Kapelaan P. Piets.
Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering
met Kinder/Jeugdkoor “Weereenlied”.
EERSTE COMMUNIEVIERING.
Kapelaan P. Piets.

30 mei HEMELVAART

Donderdag 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Herenkoor.
Kapelaan P. Piets.

1/2 juni  (1e weekend)

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis St.Jozef.
Woord-Communieviering. 
Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met
 Dameskoor.
Groep Wervershoof.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.

Lente
Ik zie narcissen bloeien,
en hoor vogelgezang.
Ik zie lammetjes stoeien,
alles gaat opnieuw z’n gang.

Ik zie tulpenvelden,
kleuren komen op.
Dagen zijn gaan lengen,
wat is ‘t voorjaar top!

Ik vergeet de winter,
de duisternis, de kou.
Heerlijk buiten leven,
dat is wat ik wou!

Ik weet: het lijden van Jezus,
gedenken we deze tijd.
Zijn sterven, waarna nieuw
leven,
In God ’s verlichte eeuwigheid.

Ik zie kinderen zoeken,
tussen gras of puin
naar verstopte eitjes,
thuis of in de tuin.

Ik zie de eieren als,
symbool van nieuw leven.
Dat tijdens de lente,
ons weer is gegeven.

Arda
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De tijd na Pasen, 
op weg naar Pinksteren



Fijn dat u de Veertigdagentijd goed door-
staan hebt. Zeven weken lang vasten,
(laten) werken aan jezelf en aalmoezen
geven….. Welke van die drie vindt/ vond
u nou de moeilijkste? 

Eigenlijk zouden we iedere dag van het
jaar ons bewust moeten zijn van hoe wij
staan in eerbied voor de schepping, eer-
bied voor ons eigen geestelijk en lichame-
lijk welzijn, eerbied voor de medemens
die het minder heeft getroffen dan wijzelf
en eerbied voor onze Schepper. Uiteraard
lukt dit de ene dag beter dan de andere en
daarom is zo’n periode waarin deze pun-
ten centraal staan zo belangrijk. In het
voorjaar onderweg zijn naar het licht van
Pasen. 

De verrijzenis van onze heer Jezus Chris-
tus is eigenlijk het belangrijkste gebeuren
van ons christelijk geloof; meer nog dan
Kerstmis. De dood aan het kruis, de afda-
ling ter helle en de opstanding uit de dood
zijn het ultieme offer van God voor ons
mensen. De dood aan het kruis als zoen-
offer voor ons verkeerde gedrag, de afda-
ling ter helle om ook de mensen van vóór
Christus te bevrijden en op te laten varen
ten hemel en de opstanding uit de dood,
zodat wij in ons christelijk geloof in Hem
en door Hem de lichamelijke dood kun-
nen overwinnen.

Gesterkt door de Veertigdagentijd is het
mooi om te mogen ervaren hoe wij in de
tijd er na de broeksriem weer wat mogen
laten vieren. De opgelegde discipline
komt ons nu te pas.

Genieten als uw kids eieren gaan zoeken
in de tuin, blij dat er Communicantjes zijn
en Vormelingen in de parochie en er weer
een koekje bij de koffie geserveerd kan
worden. Heerlijk om het lentezonnetje te
mogen ervaren die de stramme rug recht
en de kille botten verwarmt. 

Misschien hebt u niet alle doelen gehaald
die u voor ogen had, maar het gaat toch
ook om de intentie waarmee u het hebt
geprobeerd. God ziet in het verborgene en
kent ons door en door. Hij ziet ons pogen,
ons welslagen en ons mislukken, maar
zoals elke ouder veroordeelt Hij ons nooit.
Misschien dat Hij soms vraagtekens zet
bij ons handelen of onze beweegredenen,
maar toch…… laten vallen doet Hij nooit.
Ook na Pasen blijft God ons allen nabij,
elke dag weer. Dat wij dat ook  beseffen
mogen tot in lengte van dagen.

Paasgroet van uw kapelaan

Zalig Pasen iedereen! 
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Voor de werkgroep gezinsvieringen/kinderkoor zijn wij
op zoek naar vrijwilligers. 

Wat houdt dit in?

Ons kinderkoor zingt elke maandag in De Inzet onder
leiding van onze dirigente Marit Verdonschot en
organiste Marjo Kaagman. Zij oefenen voor de
verschillende vieringen die plaats vinden in onze
parochie, zoals de kinderviering tijdens kerst. Het
bedenken/in elkaar zetten van de vieringen wordt
geregeld door de werkgroep gezinsviering. 

Onze werkgroep is inmiddels heel klein geworden, we
hebben dus hulp nodig. Zonder werkgroep kunnen er
geen vieringen meer gemaakt worden!

Wie lijkt het leuk om ons te helpen?

Je kunt contact opnemen met Carla de Haan of 
Caroline Kappelhof.

Carla: 06-17630935 of 583324
Caroline: 06-12529825 of 584241

Vrijwilligers gezocht



Kerk en Samenleving
Vastenactie/kerkkoekjes
Na een mooie en goed bezochte voor-
stellingsdienst van 21 communicant-
jes op zondag 3 maart werd voor het
project ‘Schoon water verandert alles!’
een actie gehouden. Bij het Bakkerij-
museum uit Medemblik waren kerk-
koekjes ingekocht die bij het
binnentreden van de kerk al een heer-
lijke geur verspreidde. De verkoop was
en groot succes waardoor de laatste
kerkgangers de kerk helaas zonder
koek moesten verlaten omdat deze
voortijdig uitverkocht waren. Reden
genoeg om dit nog eens te herhalen!
Voor de actie kunnen we € 98,- over-
maken aan het goede doel wat onder
andere besteed zal worden aan diverse
watervoorzieningen. 
Vastenactie steunt projecten die
schoon water dichtbij mensen bren-
gen. Daarmee worden levens blijvend

veranderd! Na de Paaswake (20 april)
en Eerste Paasdag (21 april) wordt een
deurcollecte hiervoor gehouden. 

Palmzondag-brunch
Even als vorig jaar zal er op Palmzon-
dag een brunch worden gehouden
achterin de kerk. Het is de bedoeling
dat we in een bijzonder samenzijn
kunnen  genieten van elkaars lekker-
nijen die door u als parochiaan zijn
bereid en meegenomen. Dit alles
onder het motto: ‘Delen met elkaar’. U
wordt van harte uitgenodigd deel te
nemen aan deze brunch op zondag 14
april na afloop van de viering van 10
uur. (U kunt het afgeven vlak voor de
viering in de kerk) 

Misintenties
Ook zal er bij aanvang van deze vie-
ring een map liggen waarin u, zonder
kosten, misintenties op kunt geven
voor deze viering. We hopen velen van
u te zien. Opgave van tevoren is niet
nodig; we laten ons heel graag verras-
sen. Namens de organisatie: Graag tot
ziens!

Onderhoud kerk en pastorie
Zoals vele mensen hebben kunnen
zien zijn op maandag 18 maart met
behulp van een torenkraan de vier wij-
zerplaten met de wijzers verwijderd en

meegenomen naar de werkplaats van
Vellema Torenuurwerken B.V. in het
Friese plaatsje Hallum.
Daar worden de wijzerplaten opge-
poetst en de uuraanduiding voorzien
van nieuw bladgoud en de lampjes
worden vervangen door led verlich-
ting. De wijzers van de klok krijgen
nieuwe led verlichting. De lagers van
de wijzers worden vervangen.
Het herstel van de kerkklok gaat 4 tot
6 weken duren in de werkplaats in
Hallum. Daarna wordt de kerkklok
weer teruggeplaatst in de kerktoren.
De gaten in de kerktoren zijn tijdelijk
dicht gemaakt met een zinken plaat
tegen duiven en kraaien.
De kerkklok is in doorsnee 1,8 meter,
ik dacht zelf dat ze wel drie meter in
doorsnee was.
De firma Sneeboer inspecteert al het
zink en loodwerk van de kerk en pas-
torie.
Alle dakluiken worden voorzien van
nieuw zinkwerk en op de pastorie
wordt rond de dakkapellen het zink-
werk vervangen.
De firma Beerepoot zal alle noodver-
lichtingen in de pastorie vervangen.
Die zijn helemaal verteerd door de
zeer lange levensduur die ze er op heb-
ben zitten.

Theo Hauwert
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Nieuws van de parochieraad

“De maaltijden met onze groep waren heel gezellig en wat
mij verbaasde dat je je in zo’n korte tijd zo met elkaar ver-
bonden voelde en dat er zo’n fijne en goede sfeer was.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’
plaatsen, die om hun religieuze betekenis aantrekkings-
kracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook
vandaag de dag hebben mensen behoefte aan bezinning en
zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad
gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen
tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. Juist die ont-
moetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een
reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring
word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthou-
siast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenker-
kelijken en andersdenkenden is een reis naar Lourdes
waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’. 

Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een
aangename manier reizen? Dan is vliegen naar Lourdes
een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het char-
tervliegtuig u van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met
mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB Westfries-
land organiseert voor het achttiende opeenvolgende jaar
een groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding.
Data: 26 september t/m 1 oktober 2019. De bus brengt u
via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn (gratis!) naar
Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar Westfriesland
staat de bus voor u gereed. 

Opgave/inschrijven:
Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 
of bij een van de 
22 plaatselijke 
inschrijfadressen.

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019
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1e jaargang nr. 1 mei 1979
redaktie C. Kruyer, J. Verlaat en Th. Breg
Illustratie o.a. P. Kuin 
off-set dhr. Schaper en 
typiste U. Steltenpool-Koortens

Het eerste stuk van de redaktie: 

Voor u ligt het eerste nummer van ons nieuwe parochieblad.
U zult zich afvragen waarom nu zo’n blad moet worden ver-
spreid.
De reden hiervan, in  het kort, is deze: er is in de katholieke
kerk vandaag, zoals u allen zult weten een ontwikkeling
gaande om de leek intensiever mee te laten denken en werken
in het pastorale werk.
Om deze ontwikkeling goed te laten verlopen is het o.a. nodig
om met elkaar te communiceren. Eén van de vormen van
communicatie is het geschreven woord. Het is in de bestaande
bladen in ons dorp niet mogelijk dit goed tot zijn recht te laten
komen. Daarom heeft het kerkbestuur, in samenspraak met
de ‘denkgroep’, besloten zelf een blad uit te geven, waarin dit
wel kan. Iedereen die meent iets te hebben waarmee hij/zij
anderen kan informeren of iets wat ter diskussie kan worden

gesteld, wordt opgeroepen dit via dit blad te doen. Dit kan be-
trekking hebben op het geloof zelf, maar ook op het funktio-
neren van de kerk.
Daarnaast zaken of problemen van school, vereniging of
maatschappij.
Er bestaat ook de mogelijkheid te  reageren op artikelen die
in dit blad hebben gestaan.
Deze reakties zullen, voor zover  mogelijk, zonder naam wor-
den gepubliceerd.
Anonieme reakties worden niet opgenomen.
Kopij en reakties inleveren bij één van de leden van de re-
daktie

In de 2e jaargang werd de off-set door dhr. C. Bot gedaan.
In maart 1980 kwam Aat. Breed-Veldman de redactie ver-
sterken.

In september 1980, de 3e jaargang nr. 1 is J. Verlaat gestopt
en nr. 2 C. Kruyer. 

In het stukje van de redaktie wordt het volgende vermeld: 
Misschien is het u opgevallen, in de kolom hiernaast is een
naam verdwenen. Ons mede-redaktielid C. Kruyer is ge-
noodzaakt, vanwege studie, met dit werk te stoppen. Wij be-
danken hem voor zijn inbreng, inzet en kreativiteit, dat
mede het gezicht van ‘Nu en Straks’ heeft bepaald. Wij wen-
sen hem veel sukses toe met zijn studie.

In juni 1980 komen we voor het eerst “in gesprek met”
tegen. De eerste keer was met een illegale arbeider. In de 3e
jaargang werd Nu en Straks acht keer gemaakt.

De 4e jaargang (zeven nummers) in september wordt de
redactie uitgebreid met W. Dudink. 
Geen “in gesprek met”.
In het 2e nummer, november 1981 starten we met: “Voor u
geschreven”. Dit gaat over de renovatie van het  bejaarden -
centrum. 
In het 3e nummer wordt over de openbare bibliotheek
 geschreven en in het 4e nummer komt voor het eerst “In
gesprek met”, dat was met P. Smeels. Dit gaat over de ge-
meenschapsveiling, heel leuk om te lezen.

De heer Smeels:
Tja, deze gemeenschapsveiling is eigenlijk uit nood ontstaan.
Een aantal verenigingen uit Wervershoof zat indertijd fi-
nancieel erg krap en het idee werd toen geopperd om een soort
veiling te houden waarvan de opbrengst bestemd zou zijn om
de financiële nood van de verenigingen te lenigen. Nadat ook
pastoor Busch was verwittigd, hebben we op 14 februari 1955
een bestuur opgericht wat toen bestond uit: Jac. Neefjes, P.
Koomen, N. Breg, F. Karsten, G. van de Swaluw en mijzelf.
Een penningmeester hebben we nog niet kunnen benoemen
omdat er nog geen cent in kas was. Het geld dat nodig was om
de eerste veiling op te zetten hebben we dan ook moeten lenen
van de kerk.

Nu en Straks 40 jaar
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Leuke voorvallen gemeenschapsveiling: 
We hebben een keer erg gelachen toen pastoor Janssen een
permanent had gekocht, of die keer dat er een geit werd ver-
kocht aan ene Nieuweboer en die geit bleek een bok te zijn.
Een van de dingen die altijd erg in trek was op de veiling was
het schuurwerk dat Piet Sijm en Keessie Dol aanboden.
Piet Sijm stond dan tijdens zo’n veiling op en riep dan: 
‘Wie wil mij hebben! Iedereen wil mij toch hebben!’ En in-
derdaad, hier werden altijd erge hoge bedragen voor gebo-
den.

De 5e jaargang 1982 (negen! nummers) nummer 2 gaat
over werkeloos.
Het 3e nummer staat W. Nieuweboer-Goossens vermeld bij
de redactie. Het thema is “Vol verwachting”.

De 6e jaargang bij het 8e nummer is A. Breg-Manshanden
de typiste.
Het 9e nummer juli 1984 was geheel gewijd aan de kerk in
de steigers?

De 7e jaargang heeft acht nummers en in het 8e nummer
wordt W. Dudink bedankt voor zijn inzet. Wegens verhui-
zing naar elders heeft hij de redaktie moeten verlaten.

De 8e jaargang nummer 2 komt M. Rood-Stutje de redac-
tie versterken. 
In nummer 4 komt H. Neefjes-Goossens erbij en Th. Breg
stopt. In het 4e nummer wordt hierover geschreven:
redactiewijziging: 
In de redactie hebben zich enkele veranderingen voorgedaan.
Twee redaktieleden hebben ons verlaten om actief te zijn in
het jongerenpastoraat n.l. Theo Breg en Willy Nieuweboer-
Goossens. 
8e jaargang 5e nummer Riet Kuin-Ooijevaar komt de re-
dactie versterken. 
6e nummer vormgeving G. Meijer en M. Rood-Stutje wordt
niet meer vermeld.

In het 3e nummer van de 10e jaargang wordt bij offset
naast C. Bot ook Ton de Hoogt genoemd, december 1987.

De 11e jaargang nummer 6 naast Ton de Hoogt wordt ook
Th. Hooiveld bij de offset genoemd.

12e jaargang nummer 3, december 1989 E. Neuvel-Hau-
wert komt de redactie versterken. A. Breed-Veldman is ge-
stopt.
In november 1989 is er een extra editie i.v.m. de 70e ver-
jaardag van juffrouw Sjaan.
De offset in 1990 wordt door Th. Hooiveld verzorgd. 

13e jaargang typist A. Goossens. 
De eerste keer op de computer

In 1993 de 15e jaargang is er een extra editie en wordt de
redactie tijdelijk uitgebreid met juffrouw R. Nieuweboer en
Mary Lakeman-Smit o.a. vanwege het afscheid van pastor
A. Janssen. 
Ton de Hoogt wordt weer bij de offset genoemd.

16e jaargang november 1993 pastor Maria Voss wordt ver-
meld.

De 17e jaargang 1994/1995 voor het eerst zes nummers

De 18e jaargang september 1995, de nieuwe pastorie is ge-
reed met hoe toepasselijk “De Inzet”. De eerste woensdag-
avondviering in “De Inzet” was op 20 september. In maart
1996 wordt een nieuwe typiste vermeld n.l. U. Steltenpool-
Koortens, terug van weggeweest.

In de 20e jaargang september 1997 wordt F. Dudink
(samen met Th. Hooiveld) genoemd bij offset. De redactie
neemt afscheid in haar voorwoord van Th. Hooiveld. 

Voorwoord van de redactie:
Na een lange hete vakantieperiode is het de redactie weer ge-
lukt om het eerste nummer van de 20ste jaargang van Nu en
Straks van de persen te laten rollen. Aanvankelijk leek het af-
drukken van dit nummer een probleem te worden. Theo
Hooiveld onze trouwe drukker moet helaas om gezondheids-
redenen zijn taak neerleggen. In december 1989 wordt zijn
naam voor het eerst als drukker in ons blad vermeld. Bijna
acht jaar lang heeft Theo altijd trouw de klus geklaard op de
pastorie. En een klus is het, dat kunt u van ons aannemen.
Een oplage van 1700 x gemiddeld 16 bladzijden, zeven keer
per jaar en dat acht jaar lang, tel maar op. Bedankt Theo voor
het vele en goede werk.
Maar wat nu?
Gelukkig heeft zich een nieuwe kandidaat gemeld. Het is de
heer Fons Dudink die de taak van Theo gaat overnemen. Als
het goed is ruikt u aan dit nieuwe nummer de zweetdruppels
van Fons, want geloof maar dat het moeilijk is zo’n eerste keer.
Fons, heel veel succes en we hopen dat we vele jaren een be-
roep op je mogen doen.

In de 22 jaargang, oktober 1999 komt Elles Botman de re-
dactie versterken. In “van de redactie” wordt hierover ge-
schreven. In juni 2000 stopt Hilda Neefjes-Goossens na 15
jaar en Elly Neuvel-Hauwert na tien jaar met het redactie-
werk. Ook hier wordt in “van de redactie” over geschreven.

De 23e jaargang,
september 2000
staat Marijke Pronk-
Dobber bij de redac-
tie. Helaas verlaat zij
de redactie in juni
2001. Ton de Hoogt
wordt in november
2000 vermeld bij de
verzorging van het
voorblad. Op blz. 17
van nummer zes
staat een advertentie
voor oproep van een
nieuw redactielid.

25e jaargang september 2002 een nieuw redactielid, Els
van Dort-Keur.
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26e jaargang oktober 2003 illustraties P. Brandsen. 

Beklimming St Bavo

Kerkhof vandalisme website

sloop altaar



27e jaargang september 2004 25-jarig bestaan van Nu en
Straks. Wordt precies genoemd wie en hoeveel jaar redac-
tiewerk gedaan is en een interview met Riet. 

28e jaargang december komt Ursula Steltenpool-Koortens
de redactie versterken en stopt Els van Dort-Keur.

30e jaargang mei 2008 wordt vermeld dat Ton de Hoogt
lid is geworden van de redactie. Hij wil graag de opmaak
van het blad verzorgen.

31e jaargang december 2008 wordt Ursula niet meer ver-
meld.

32e jaargang september 2009 is Elles Botman gestopt en
Arda Koomen-Kuip vormt dan samen met Riet en pastor
Suidgeest de redactie. Arda zorgt o.a. voor een gedicht en
het kinderverhaal.

33e jaargang september 2010 komt Anneke Neefjes-Kuip
bij de redactie.

De 40e jaargang september 2017 hebben we een bijzon-
dere uitgave.
Pastor Suidgeest op het voorblad vanwege zijn afscheid. 
In december een welkom voor kapelaan Piets.

Inmiddels zijn we in de 41e jaargang beland. 
Riet is met overmacht de langstzittende vrouw in de redactie,
inmiddels ruim 30 jaar. 

Wat is er veel veranderd voor de opmaak van Nu en Straks.
De eerste jaren werd de kopij getypt op een typemachine.
Daarna plaatjes erbij zoeken en knippen en plakken voor
de opmaak. Uren werk moet erin gestoken zijn. Nu wordt
alles digitaal ontvangen. Meestal wordt de kopij door Riet
en Anneke nagekeken, eventueel aangepast en dan wordt
het naar Ton de Hoogt gemaild, hij verzorgt de opmaak van
het blad. Fons Dudink kopieert de bladen, inmiddels ook
alweer ruim 20 jaar, zodat het klaarligt om geraapt en geniet
te worden.
Dit gebeurt op een maandagmiddag door een groep dames.
Daarna wordt het verspreid door drie chauffeurs die het bij
de contactpersonen brengen voor verdere verspreiding.
Doordat Ton de Hoogt alle jaargangen van Nu en Straks
een aantal jaren terug gedigitaliseerd heeft, kunnen we alles
teruglezen. Het was een enorm werk, maar de moeite
waard. http://wervershoof.rkregiowh.nl/parochieblad-nu-
en-straks
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Hoe vaak denken wij niet
Ach, wat is dat armoedig.
Maar… is het armoedig?
Het kan ook echte armoede zijn!

In deze tijd van welvaart kan je dat bijna niet voorstellen,
maar toch…
Er zijn gezinnen en alleenstaanden in onze omgeving die
in grote financiële nood verkeren. Bijvoorbeeld alleen-
staanden met opgroeiende kinderen. Gezinnen met veel
ziek en zeer en zo zijn er nog veel situaties te noemen.

En voor deze gezinnen en alleenstaanden willen wij zoveel
mogelijk een hulp zijn door hen financieel te steunen.

Wilt u of uw bedrijf ook helpen?

Dat kan!

Uw bijdrage kunt u overmaken op ons IBAN/rekening-
nummer 
NL57 RABO 0368 9506 54
Ten name van: P.C.I. Wervershoof

Bij voorbaat hartelijk dank,
Namens het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling
(PCI) 
Secretaris: mevrouw L. Broersen
tel. 0228-581039 

Armoedig of Armoede



De informatie en het persbericht over de Stille Omgang had
ik geplaatst in de Nu en Straks en de Binding. Als contact-
persoon had ik via de mail de uitnodigingen verstuurd.
Vanuit Wervershoof waren er tien opgaven, weinig voor dit
jaar. Vanaf het winkelcentrum vertrokken we om 19.45 uur
met de bus uit Wervershoof. Een kwartier eerder, omdat in
de bus het gemengd koor uit Andijk meereisde om de ge-
zangen tijdens de mis te zingen. Uit Andijk was daardoor de
opkomst aanzienlijk groter. Met een volle bus van 50 per-
sonen reden we naar Amsterdam. In de bus werden de me-
dedelingen gedaan door Margriet de Vries. Het
pelgrimsgebed en de voorbeden werden voorgelezen door
Desiré Kol.

Te midden van alle demonstraties voor vrede, klimaat en
betere sociale omstandigheden, trekt eenmaal per jaar door
het centrum van de hoofdstad, een stille tocht.  De Stille
Omgang werd in de nacht van 16 op 17 maart gelopen. De
intentie voor dit jaar was “God is een blijvend teken van
vreugde” Dit jaar was West-Friesland vertegenwoordigd
met 110 pelgrims in de Sint Nicolaasbasiliek. En respect
voor de groep van 33 pelgrims, die met veel harde tegen-
wind, maar wel droog weer, lopend vanaf Nibbixwoud naar
Amsterdam waren gekomen. 

De Heilige Mis begon om 21.30 uur. Bij de Eucharistievie-
ring ging Bisschop-coadjutor Jan Hendriks voor m.m.v.
pastoor Samuel Marcantognini, pastoor Jan van Dril en ka-
pelaan Peter Piets. 
Het gemengde koor uit Andijk zong de liederen o.l.v. diri-
gent Tim Schuitemaker en organist Ina Sijm-Kuip. Wat een
geweldige ervaring voor het koor om in deze prachtige Sint
Nicolaasbasiliek te mogen zingen met een mooie akoestiek.
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Evaluatie de Stille Omgang 2019

Het orgel
In de vorige aflevering heb ik geschreven dat het orgel aan-
vankelijk een wereldlijk instrument was. Heel geleidelijk
aan is het vanaf de middeleeuwen in de kerk terechtgeko-
men. In eerste instantie in Engeland. In 915 stichtte graaf
Atton op de heuvel Canusina een klooster ter ere van de
heilige Apollonius en schonk de kerk tegelijkertijd ook gou-
den en zilveren bekers, alsmede een orgel. Rond het jaar
1000 schonk de Engelse St.-Dunstan, de latere aartsbisschop
van Canterbury, het klooster Malmesbury een orgel. Om-
streeks 950 ontstond in de Sint Pieterskerk te Winchester
een monumentaal orgelwerk met 10 pijpenrijen van elk 40
tonen, dus in totaal 400 pijpen. Er waren voor de bespeling
twee organisten nodig en voor het doen werken van de 26
blaasbalgen 70 sterke mannen. 
Niet officieel, maar heimelijk en ver verwijderd van Rome,
vond het orgel zijn weg naar de christelijke kerk, nadat het
1100 jaar lang een wereldlijk openluchtinstrument was ge-
weest, en een pronkstuk bij hofceremoniën.
In de vorige Wervershoofse Sint Werenfiduskerk werd in
1862/3 een orgel gebouwd door de uit Tegelen afkomstige
orgelbouwer Matthieu van Dinter. De vorige kerk werd ge-
bouwd in 1815. Of er tussen 1815 en 1862/3 ook een orgel
in deze kerk heeft gestaan is mij niet bekend. Wel heeft Van
Dinter pijpwerk in het orgel geplaatst wat afkomstig was uit
een ander orgel. Van Dinter was gelieerd aan de orgelma-
kers Vermeulen. Zij hadden een bedrijf in Weert en in Alk-
maar. Hij trouwde op een gegeven moment met de dochter

van de Alkmaarse Vermeulen, Elisabeth. Dat verklaart wel-
licht zijn werk hier in West-Friesland. Niet alleen te Wer-
vershoof maar ook nog in Westerblokker. Dit orgel is in
1974 aangekocht door het kerkbestuur van de Sint Lam-
bertusparochie te Nistelrode (N.-Br.)
Op zondag 19 mei zal door ondergetekende het eerste or-
gelconcert van 2019 worden gespeeld. Het orgel leent zich
vooral voor muziek uit de 19e eeuw. Ook muziek uit ou-
dere tijden klinkt er echter goed op. Op het programma dan
ook muziek van o.m. Clerambault (18e eeuw), Brahms en
Franck (beiden 19e eeuw). 

Jan van der Leek
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Tijdens de prachtige voorstellings-
dienst kregen de communicantjes hun
projectmap uitgereikt, daarin zijn we
al druk aan het werk. In deze map
staan allerlei verhaaltjes, opdrachtjes
en gebedjes, waarmee de kinderen
voorbereid worden op hun eerste Hei-
lige Communie. Voor de ouders is het

belangrijk dat ze in de map, de brief
van het Gezamenlijk Gastouderproject
goed lezen en het projectoverzicht
goed in de gaten houden. Want som-
mige onderdelen doen de kinderen
met hun ouders thuis en sommige on-
derdelen doen we samen in de Inzet. 

Daarnaast gaan we ook nog allerlei
leuke en interessante activiteiten
samen doen. 

De kinderen brengen een bezoek aan
de molen van Wervershoof en er
wordt verteld over de projecten in
Gambia van Stichting June. 
De kinderen zullen ook met Kapelaan
Piets aan tafel gaan.

En wanneer we het hele project af heb-
ben is het tijd voor hun Eerste Heilige
Communie op zondagochtend 26 mei.
We hopen dat er heel veel mensen
komen kijken en luisteren naar dit
feestelijke gebeuren. 

Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel ple-
zier met de voorbereidingen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Eerste Communieviering
Sylvia (582268), Janneke, Roselijne,
Maaike, Sigrid en Karin 

ecwerenfridus@hotmail.com

Nieuws van de Eerste Communiewerkgroep

Wijkcontactavond Nu en Straks
Onze jaarlijkse bijeenkomst van de
wijkcontactgroep hebben we op
dinsdag 19 februari gehouden.

Voor deze avond hadden we Theo
Bregman uitgenodigd om te vertellen
over het bedrijf Fiolet Taaltrainingen
in Hoorn waar Theo nu ruim twee jaar
werkt.
Hiervoor was hij werkzaam als docent
Maatschappijleer en Engels en vervol-
gens heeft Theo 28 jaar bij verschil-
lende Rabobanken gewerkt. Van
baliemedewerker tot directeur parti-
culieren.
Bij Fiolet werkt Theo als NT2 (Neder-
landse Taal) docent voor volwassenen,
na eerst op 53 jarige leeftijd een HBO-
opleiding te hebben gevolgd. Hij bege-
leidt asielzoekers en migranten die
zich binnen drie jaar moeten inburge-
ren. Zij moeten de Nederlandse taal
leren en hij maakt ze wegwijs met de
Nederlandse gewoontes.
Aan de hand van voorbeelden liet
Theo zien wat zijn leerlingen allemaal
moeten doen en leren om een A2 cer-
tificaat te behalen.
Ook moet er een ONA certificaat wor-
den behaald. Het examen Oriëntatie
op de Nederlandse Arbeidsmarkt gaat
over werken en werk zoeken.
Okbit, een leerling van Theo, was mee-

gekomen en mocht laten zien wat zij
al had geleerd. Zij is in Eritrea geboren
en woont nu in Onderdijk.
Asielzoekers etc. kunnen bij DUO
max. € 10.000,− lenen voor de studie,
dit wordt omgezet in een gift als ze
binnen drie jaar hun diploma halen,
lukt dit niet krijgen ze een boete.
In 2020 gelden er nieuwe regels voor
het inburgeren:
- Niveau is nu A2 (2000 woorden)

maar wordt B1 (5000 woorden).
- Focus gaat meer op werk zoeken lig-

gen, taal is aanvullend maar hoe dit
te realiseren is, is nog niet bekend.

- i.p.v DUO gaat de gemeente de in-
burgeringseisen in handen nemen,
het is dan beter controleerbaar.

Theo gaf een heel leuke presentatie op
een ongedwongen manier.

We stonden zelfs met z’n allen het
liedje “hoofd-schouder-knie en teen”
uit te beelden.
Op zo’n manier werkt dit het snelst bij
zijn leerlingen om het te onthouden.
We begrepen allemaal heel goed dat de
Nederlandse taal heel moeilijk is want
hoe leg je iemand uit dat een kraan
loopt??

Het was een leerzame avond en Theo
en Okbit ontvingen diverse leuke
 reacties.
Wilt u meer weten over het inburge-
ren, kijk dan op www.inburgeren.nl

Annelies Neefjes



Weet jij al wat voor rol je wilt gaan vervullen in de sa-
menleving? Hoe gaat de toekomst van de kerk er uit zien?
En wat hebben deze twee vragen met elkaar te maken?
Dat ga je ontdekken in de The Missionary School, waar
ontwikkeling van vaardigheden voor je professionele
leven en je geloofsverdieping samenkomen. Een kans
voor jou om te werken aan jouw missie.

Een traject voor jou
Ben jij een jongere en 18 jaar of ouder? Dan willen wij jouw
de kans en ruimte bieden om je te verdiepen in je geloof en

je te ontwikkelen als leider? De verdieping biedt jou een
diepere vorming voor een serieuze groei in het katholieke
geloof. Je leert de Heilige Schrift begrijpen in de context van
de sacramenten en traditie. Je begrijpt in de kern wat en hoe
we geloven, vieren en hoe je in de dagelijkse praktijk je ge-
loof kan toepassen en doorgeven. Tijdens de training be-
spreken we lastige thema’s in het licht van Jezus Evangelie.
Daarnaast leren jongeren wat missie is en wat de essentiële
kenmerken daarvan zijn. Als leider zijn zij na deze training
in staat om proactief te handelen en op een respectvolle
wijze hun omgeving mee te krijgen. Verder weten zij hoe je
een project opzet, structureert en beheert om samen met
een team de gewenste resultaten te behalen. 
Na de training gaat de focus verschuiven naar de missie en
ga je aan de slag in een lokale parochie om daar het tiener
en jongeren werk te ondersteunen.

Wie zoeken wij?
Voor The Missionary School zoeken wij jongeren die hun
relatie met God willen versterken en zich willen inzetten
voor de kerk en haar toekomst. Als je open staat voor wat de
kerk ons leer en hier meer over wilt ontdekken en ook een
hard hebt voor jongeren dan ben jij degene die bij The Mis-
sionary School past. 

Heb je Interesse gekregen of wil je meer informatie? 

Neem contact op met ons voor een gesprek met Matthijs of
Carolien van Jong bisdom Haarlem.
info@jongbisdomhaarlem.nl of bel naar 023-5112636

JOUW MISSIE = ONZE MISSIE
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Bericht Samenkerk

The Missionary School

Impulsdagen 
De Oecumenische werkgroep Vrouw & Geloof organiseert
Impulsdagen voor vrouwen. Het thema is ZUSTERSCHAP. 
We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. 
Wat betekent vriendschap tussen vrouwen?
En wat heeft geloven met Zusterschap te maken als we
 kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van Mozes? 

De dagen zijn op vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn in Dijk en
Duin en op vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp in de Terp. En
worden aangevuld met workshops waaruit een keuze ge-
maakt kan worden. 

Beide dagen beginnen om 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop
vanaf 9.30 uur. De Terpkerk en de Wijkplaats zijn aan de
Herenweg 4 in Oudorp. De kapel van Dijk en Duin is aan
de Wilhelminalaan 2 in Hoorn.

Voor parkeren bij Dijk en Duin wordt aanbevolen het
 parkeerterrein achter de kerk Het Octaaf, J.D.Polstraat 1
(betaald parkeren)

De kosten voor de Impulsdag zijn €15,00 p.p. Het bedrag
mag geen bezwaar zijn, voor reductie kunt u mailen naar
onderstaand e-mailadres. 

Aanmelden kan via email:  vrouwengeloof@gmail.com of
schriftelijk naar: Oecumenische Werkgroep V&G, P/a Kar-
veel 10, 1625 EN Hoorn
Graag voor 3 mei aanmelden.

Met vriendelijke groeten, namens de oecumenische werk-
groep,

Cora ten Wolde



40MM - de 46e editie komt eraan - SCHRIJF JE NU IN -
en haal veel sponsorgeld op!
Je kunt je nu inschrijven voor de 46e editie van de 40MM 

De 40MM - 40.000 meter mars - is een sponsorwandeltocht
door de mooie dorpen Venhuizen, Hem, Wijdenes, Ooster-
leek en Schellinkhout. De opbrengsten worden geheel be-
steed aan de verschillende projecten die de 40MM
ondersteunt in de minder ontwikkelde landen. 
De wandeling vindt jaarlijks plaats op de zaterdag na He-
melvaartsdag. Naast de 40 km route zijn er ook een aantal
korte routes uit welke u kunt kiezen, daarnaast kunt u ook
zelf een route afstand bepalen met behulp van de uitgezette
routes.

Het is de gezelligste wandeltocht van de hele regio West-
Friesland en onderweg zijn vele stempelposten. Met veel
enthousiasme zetten de vele vrijwilligers zich in om er een
fantastische dag van te maken. 

De 46e editie van de 40MM vindt plaats op 1 Juni 2019. Wij
hopen u dan graag weer te zien, een prachtige tocht door
West-Friesland en over de IJsselmeerdijk, een garantie voor
een heerlijke dag.

Bij het inschrijven kun je kiezen of je meedoet met de nor-
male route of de kinderroute. De kinderroute is voor ge-
zinnen met kinderen tot 6 jaar, en je kunt dus per gezin
inschrijven i.p.v. per persoon. 

Als je ingeschreven bent kun je nu al beginnen met het zoe-
ken van zoveel mogelijk sponsoren!

De 40MM is al 46 jaar een begrip in West-Friesland. 

Het doel is om te wandelen voor vele projecten in de min-
der ontwikkelde landen. 

Dus als je meedoet - zorg voor zoveel mogelijk sponsoren
en haal zoveel mogelijk geld binnen zodat alle projecten
kunnen worden geholpen

We hopen u allen weer te mogen verwelkomen op de za-
terdag na Hemelvaart (1 juni) en we maken er samen weer
een prachtig evenement van. 

Onderweg: 
De routes voor 2019 lopen door de dorpen Venhuizen,
Hem, Wijdenes, Oosterleek en Schellinkhout. U loopt over
polderwegen over de West-Friese dijk en de verschillende
dorpskernen. Vele stempelposten onderweg bieden versna-
peringen aan waaronder koffie, thee, limonade, krenten-
bollen, appels, pepermuntjes en ook pannenkoeken!
Herkenbare route:
De 40 KM route en de korte routes worden aangegeven met
witte en gekleurde pijlen langs de route.

Start en finish:

Op de 40MM dag kunt u verschillende routes lopen, u kunt
natuurlijk de hele dag starten van 07:00 tot 15:00 maar wij
adviseren u deze tijden aan te houden (sluiting 17:30!):
Het adres voor de start en finish van de 40MM: 

Dorpshuis "Het Centrum"
Twijver 66
1606 BW Venhuizen
www.dorpshuis-venhuizen.nl

De routes voor 2019:

- De witte 40 KM route; start van 07:00 tot 09:00 uur
- De rode 24 KM route; start van 08:30 tot 11:00 uur
- De groene 10 KM route; start van 07:00 tot 09:00 uur
- De gele 9 KM route; start van 11:00 tot 14:00 uur
- De Kinderroute is 4 KM en start van 10:00 tot 11:00 uur

Als je de kinderroute loopt kun je bij de start een speci-
ale kinderroute stempelkaart ophalen in de centrale

Let op: zorg ervoor dat u voor 17:30 de finish bereikt,
daarna sluiten we de 40MM
Inschrijfformulieren kan u digitaal  bestellen of bij 
A. Breg, Talud 28, Wervershoof 
abreg@quicknet.nl
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40 MM Berichten



Dit eerste werkbezoek van het Oecumenisch Platform Noord-Holland is voorbereid met de Oecumenische Werkgroep
de Egmonden. We staan stil bij de betekenis van de oecumenische viering voor onszelf en de bezoekers.
De oecumenische vieringen vormen het hart van de jaarlijkse agenda van de lokale raden van kerken en oecumenische
werkgroepen. Ook als de slagkracht afneemt dan blijven de vieringen. De vieringen brengt mensen samen op vaste tijden,
zoals in januari de oecumenische viering voor de eenheid van de christenen, in de Vastentijd en de Adventstijd, op We-
reldgebedsdag, in de Vredesweek of de Oogstdienst. Soms wordt een oecumenische viering gehouden als onderdeel van
een jaarmarkt of een feestweek of bij ingrijpende gebeurtenissen. 
Op de dag zelf gaan we samen vieren, maken we een wandeling langs de kerken in Egmond aan Zee, zullen leden van de
Oecumenische werkgroep De Egmonden iets vertellen over hun ervaring met de oecumenische viering en in de middag
is er ruimte om goede voorbeelden en ervaringen te delen.

Aanmelden kan via onze website: 
https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact. 

In de agenda op pagina 16 vindt u het uitgebreide programma. 
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Amsterdam, 22 maart 2019
Werkbezoek De Egmonden

Oecumenische Viering: 
hier valt iets te beleven!

Vrijdag 24 mei 2019
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur

Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee

Dat kan…. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus van
29 mei t/m 6 juni.

Een bedevaartreis per bus is een bedevaart met een toeris-
tisch tintje.
We bezoeken Banneux en ook Nevers waar Bernadette op-
gebaard ligt in haar schrijn.
Opstapplaats in Haarlem.

De vliegreis van 31 mei is volgeboekt maar U kunt nog mee
met de vliegreis van 6 t/m 11 september. 
Het vliegtuig vertrek vanaf Maastricht Airport, maar vanuit
Haarlem wordt het vervoer geregeld naar Maastricht.

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert
al meer dan 20 jaar, in samenwerking met het Huis voor de
Pelgrim bus- en vliegreizen naar Lourdes. 
De reizen worden begeleid door een ervaren reisleidster. 
Er gaan vrijwilligers en verzorgsters mee die voor u vele
hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lour-
des. B.v. het dragen van de koffer en het duwen van de rol-
stoel.
De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond.
Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het
zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze
eigen Nederlandse vrijwilligers van het ‘Huis voor de Pel-
grim’.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig
verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen
door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.
Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U
met:
Joke Hoekman T. 013 – 5216701 M.06-42347729
Wilma Caiffa      M.06-12157507 (na 18.00 uur)
Diaken Philip Weijers M. 06-53887641

Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl 

Gaat U mee naar Lourdes!
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Carnaval 
Drie dagen van uitbundig feest vieren
voorafgaande aan Aswoensdag en het
begin van de Vastentijd. De oorsprong
van carnaval is niet helemaal helder,
maar het feest is wel duidelijk gerela-
teerd aan het katholieke vasten. Dat
blijkt uit het feit dat het in Nederland
alleen gevierd wordt in van oudsher
katholieke streken en plaatsen
(Noord-Brabant en Limburg, maar
ook bij voorbeeld Oldenzaal). Tijdens
carnaval is iedereen gelijk aan elkaar,
vandaar dat er vaak vermommingen
gedragen worden.

Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het ge-
bruik van bepaalde dingen. Het kan
gaan om eten en drinken, maar tegen-
woordig ook om andere dingen, bij-
voorbeeld je auto minder of niet
gebruiken, de computer of iPhone uit
laten staan. Een goede manier van vas-
ten probeert vier dingen te bereiken:
- een betere omgang met jezelf;
- een betere omgang met medemen-

sen;        
- een betere omgang met het milieu

en de gehele wereld;
- een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eer-
ste drie wegen in hun combinatie een
goede manier om het vierde doel na te
streven: een betere omgang met het
geheim dat we God noemen. Vasten is
voor gelovigen daarom ook steeds een
voorbereiding op het hoogfeest van
Pasen en een periode van inkeer en
bezinning.

Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op
Aswoensdag en eindigt op de zaterdag
vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags.
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen
niet mee als vastendagen, dus uitein-
delijk blijven er 40 dagen over. Het
getal 40 verwijst onder meer naar het
aantal dagen dat Jezus volgens drie
evangelisten in de woestijn verbleef en
het aantal jaren dat de Israëlieten van-
uit Egypte onderweg waren naar het
Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tij-
dens de Eucharistie een paars kazuifel.

Paars is in de R.-K. Kerk de symboli-
sche kleur voor boete, berouw, inkeer
en rouw. Uitzonderingen op de paarse
kleur zijn de vierde zondag (Halfvas-
ten) en Witte donderdag.

Aswoensdag 
De eerste dag van de vastentijd. Men-
sen kunnen in de kerk op hun voor-
hoofd een askruisje krijgen, wat
herinnert aan een middeleeuws boete-
ritueel, toen zondaars die zich bekeer-
den werden bestrooid met as. Op een
enkele plek wordt door de priester bij
mannen nog as op het hoofd ge-
strooid. De as wordt tijdens de viering
op Aswoensdag gemaakt door overge-
bleven palmtakjes van Palmpasen van
het jaar ervoor te verbranden. Het as-
kruisje moet mensen eraan herinne-
ren dat hun leven vergankelijk is, niet
meer dan stof en as, en dat een mens
dus zijn plaats moet kennen. 
Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham
zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer
te spreken, ofschoon ik maar stof en as
ben? 

Halfvasten
De vierde zondag in de vastentijd. In
sommige plaatsen wordt dan nog eens
dunnetjes het carnavalsfeest overge-
daan, want de vastenperiode is op de
helft. Tijdens de Eucharistie draagt de
priester een roze kazuifel: door het
paars van berouw en inkeer schijnt al
het licht van Pasen.

Palmpasen  
De zondag voorafgaande aan Pasen.

Op deze zondag wordt de intocht her-
dacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat
daarbij niet op een paard (het symbool
van de overheersende Romeinen),
maar op een ezel, een symbool van
 nederigheid. Omdat Jezus door de me-
nigte werd toegejuicht met palmtak-
ken, heet die dag Palmzondag. Op die
dag worden ook palmtakjes ingewijd
(in weerwil van de naam zijn het
meestal buxustakjes), die door mensen
mee naar huis worden genomen om
het huis beschermen tegen bijvoor-
beeld blikseminslag en brand. Het
palmtakje wordt achter een kruisbeeld
gestoken.

Goede Week 
De week voorafgaande aan Pasen
waarin herdacht wordt dat Jezus zijn
lijden en kruisdood moest ondergaan.
De Goede Week is het hoogtepunt van
de vastentijd en heel in het bijzonder
een week van inkeer en bezinning.

Witte donderdag
De donderdag voorafgaande aan
Pasen, waarbij herdacht wordt dat
Jezus het laatste Avondmaal vierde
met zijn apostelen (leerlingen) en
daarbij de Eucharistie instelde. 
De naam Witte donderdag verwijst
naar de kleur van de liturgie (de pries-
ter draagt een wit kazuifel) en naar de
witte doeken waarmee op deze dag de
kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt.

Goede vrijdag
De vrijdag voorafgaande aan Pasen,
waarin herdacht wordt dat Jezus zijn
lijden op zich nam en aan het kruis
stierf.
In de R.-K. Kerk wordt op deze dag
geen Eucharistie gevierd, maar wel de
zogenoemde Kruisweg, een herden-
kingsdienst langs de veertien staties
van het lijden en de dood van Jezus.

Stille zaterdag
De zaterdag voorafgaande aan Pasen
en de laatste vastendag (tot 12.00 uur
’s middags). De dag heet Stille zaterdag
omdat dan de kerkklokken niet geluid
worden. Volgens de volksoverlevering
waren de kerkklokken dan op weg
naar Rome om de paaseieren te halen.

Pasen
De dag dat christenen de verrijzenis
van Jezus Christus vieren. Dat Jezus op
de derde dag na zijn lijden en sterven
aan het kruis uit de dood is opgestaan,
is het belangrijkste feit in het christe-
lijke geloven en dus de hoogste feest-
dag in de katholieke kerk.
Pasen wordt gevierd op de eerste zon-
dag ná de eerste volle maand in de
lente. De eerst mogelijk dag van Pasen
is 22 maart, de laatst mogelijke 25
april. De datum fluctueert dus en ligt
niet zoals bijvoorbeeld Kerstmis vast.
Omdat de datum van Pasen steeds
verandert, veranderen ook de data van
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Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?



‘Muziek, de beste uitlaatklep en de
beste inspiratie. Wat zou ik zonder
moeten?’ Toepasselijke woorden bij
het overlijden van Johannes Adrianus
(Jan) Botman op de leeftijd van 83
jaar. Het was in de jaren ’50 dat hij Git
Haakman leerde kennen, met wie hij
trouwde in 1959. Samen kregen ze vier
kinderen: Gerda, Ton, Joost en Elles.
Met zijn broer Arie volgde hij zijn
vader op in het bouwbedrijf Botman,
waarin hij voornamelijk actief was als
metselaar. Hij was trots op het bedrijf,
zo trots dat hij er zelfs een boek over
heeft geschreven: ‘De geschiedenis van
bouwbedrijf Botman’; een mooi na-
slagwerk met vele anekdotes over o.a.
dorpsgenoten en het verenigingsleven.
Jan was een druk bezet man; naast de
6-daagse werkweek maakte hij graag
tijd vrij om te voetballen, te wielren-

nen en saxofoon te spelen. Muziek was
zijn grote passie; bijna zijn hele leven
lang speelde hij bij fanfare St. Caecilia.
Hij was jarenlang de secretaris van de
muziekvereniging. Ook vond hij nog
tijd om bij diverse bigbands en blaas-
kapellen te spelen. Behalve actief deel-
nemen aan de voetballerij was hij een
groot fan van zijn favoriete club FC
Volendam; hij had er zelfs zijn vaste
parkeerplek. De Friese Elfstedentocht
heeft hij meer dan 40 keer op zijn
naam staan; een sportman pur sang.
Naast deze sportactiviteiten was Jan
jarenlang lid van de Raad van Elf bij
Carnavalsvereniging De Ratels; gezel-
ligheid daar hield hij van. Hij was ook
lid van de vrijwillige Wervershoofse
brandweer. Kortom: hij wist met zijn
tijd wel raad. Zijn klein- en achter-
kleinkinderen waren zijn grote trots;
niets was hem te gek: ‘tippese’, paardje
rijden, dammen en kaartspelle-
tjes.(Zwarte Pietese was favoriet). Heel
veel mooie en dankbare herinneringen
bewaren met name zijn kleinkinderen
aan de voor hun zo bijzondere opa.
Vanaf 2010 begon Jan in te leveren aan
gezondheid; hij durfde niet meer te
wielrennen en het musiceren in een
groep ging hem steeds moeilijker af.

Nadat bij hem de ziekte Parkinson was
vastgesteld werd hij steeds afhankelij-
ker van zijn vrouw Git. De verzorging
was dusdanig intensief dat uiteindelijk
een opname in verzorgingshuis
St. Jozef noodzakelijk was. Een heel
moeilijke stap voor hem; dit verblijf
heeft welgeteld drie nachten geduurd.
Op 17 februari overleed hij in zijn
slaap. Op 21 februari was voor hem
een indrukwekkende en druk be-
zochte herdenkingsdienst. Als een eer-
betoon aan Jan was de fanfare
St. Caecilia aanwezig om deze dienst
dát muzikale en gouden randje te
geven dat hij zo verdiend had. Dat hij
mag rusten in vrede.

Op 10 maart 2019 is op 87 jarige leef-
tijd overleden: Theo Meester. Gebo-
ren op 29 mei 1931 groeide hij op in
een gezin van zes kinderen: twee
 oudere zussen en nog drie jongere
broers. Hij kende geen gemakkelijke
jeugd; toen hij zes jaar oud was heeft
hij een periode doorgebracht in een
vakantiekolonie in Egmond om wat
aan te sterken. Heel veel verdriet en

aan Pasen gerelateerde dagen zoals As-
woensdag (46 dagen vóór Pasen), He-
melvaart (op de 40ste dag ná Pasen) en
Pinsteren (op de 50ste dag na Pasen).

Paasei
Het paasei dankt zijn populariteit
mede aan het Vasten. Paus Gregorius
de Grote verbood omstreeks 600 niet
alleen om tijdens de vastentijd vlees,
maar ook om eieren te eten. Eieren, die
in gekookte vorm langer te bewaren
zijn, werden zo een begeerlijke lekker-
nij die op paaszondag weer genuttigd
mocht worden. Daarnaast was het ei al
een vruchtbaarheidssymbool vanuit
de heidense en Joodse traditie en werd
het mede daardoor het symbool van
de Verrijzenis van Jezus.

Paashaas     
Naast het paasei is ook de paashaas een
symbool van vruchtbaarheid. Dit stoelt
op de Saksische vruchtbaarheidsgodin

Easter of Eostre (denk aan de namen
voor Pasen in Engeland Easter en in
Duitsland Ostern). In christelijke tijden
werd de haas ook een symbool van on-
schuld (gezegde: ‘mijn naam is haas’),
waarmee een verband werd  gelegd met
de gekruisigde, maar onschuldige Jezus
en met zijn Verrijzenis. Sinds de 16de
eeuw heeft het gebruik van de Oschter
Haws, de paashaas, die een mand met
eieren cadeau deed als je braaf was ge-
weest, zich over Duitsland en West-Eu-
ropa verbreid.
Beloken Pasen

De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’
betekent zoiets als ‘gesloten’, denk bij
voorbeeld aan ‘luik’. De term refereert
aan het feit dat de volgelingen van
Jezus, de apostelen, zich na diens dood
en verrijzenis afgezonderd hadden,
bang voor de dingen die konden ge-
beuren. Pas met Pinksteren doorbra-
ken zij die angst en begon, nadat de H.
Geest over hen was gekomen, hun pre-
diking van de Goede Boodschap, het
evangelie.
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Familieberichten



12 april 2019 | NNuu  eenn  SSttrraakkss | 19

heimwee maakte zich ‘meester’ van
hem. Ook verloor hij op jonge leeftijd
zijn oudste zus Gitta – zij was pas 16
jaar – iets wat hem bijzonder heeft
aangegrepen, vooral omdat hij zo op
haar gesteld was. Theo was in zijn
jeugd een rustig kind met een grote
belangstelling voor alles wat er om
hem heen gebeurde. Hij las veel en
wilde graag verder leren, maar dat zat
er als oudste zoon niet in. Doordat zijn
moeder vaak ziek was, deed zijn vader
veel in het huishouden om zijn vrouw
te ontlasten, wat betekende dat er voor
Theo veel werk op het land was en hij
als oudste zoon behoorlijk wat verant-
woordelijkheden kreeg toebedeeld. Hij
heeft zijn diensttijd in Zuid-Laren
doorgebracht waar hij een mooie tijd
heeft doorgebracht; hij heeft er o.a.
mondharmonica leren spelen, iets
waar hij in latere jaren veel plezier aan
heeft beleefd. Het was ook in die tijd
dat hij zijn vrouw Truus leerde ken-
nen. Na zijn diensttijd durfde Theo
wat meer afstand te nemen van zijn
vader. Hij was weliswaar de opvolger
in het bedrijf, maar de bouwerij was
nooit echt zijn ‘ding’. In 1954 trouwde
hij met zijn Truus en in de jaren erna
betrokken zij een woning aan de
Dorpsstraat. Theo was zeer bedreven
in diverse sporten: atletiek, schaatsen,
voetbal, tafeltennis en biljarten.
Schaatsen was op sportgebied zijn al-
lergrootste passie, een passie die hij
ook op zijn kinderen heeft over ge-
bracht. Zij bewaren fijne herinne -
ringen aan hun jeugd: nog geen
televisie, heel veel kaartspelletjes en
luisteren naar mooie muziek, een
liefde die hij ook aan zijn kinderen
heeft doorgegeven. Voor zijn kleinkin-
deren was hij de ‘opa van de Mitsu-
bishi’, een zeer betrokken opa met wie
hij heel veel ondernam. Theo was een
sociaal bewogen man: Bestuurslid van
de bibliotheek, zat in het bestuur van
de biljartclub, verzorgde muzikale
avondjes in Sarto, bracht ‘Tafeltje-
Dekje” rond en vervoerde Werversho-
vers  naar het jaarlijkse ziekentriduum.
Rond 2010 deden de eerste tekenen
van Alzheimer zich bij hem voor.
Omdat zelfstandig wonen steeds
moeilijker werd, verhuisde hij naar het
verzorgingshuis St. Jozef en later naar
het verpleeghuis St. Nicolaas in Lutje-
broek, weg uit zijn geliefde Wervers -
hoof. Een moeilijke stap die hem,

zeker in de beginfase. veel verdrietige
momenten heeft bezorgd. Het was
daar waar hij zijn laatste levensjaren
heeft doorgebracht. Op 10 maart heb-
ben zijn kinderen op een mooie ma-
nier afscheid van hem kunnen nemen.
Afscheid van een geliefde vader en
opa: ‘Voor altijd in ons hart’. 

Op 24 maart 2019 is op 78 jarige leef-
tijd overleden Johannes Jacobus
Simon (Jan) Smit, bij de meesten be-
kend als ‘boer Smit uit De Hoek’. Jan is
geboren op 19 mei 1940, als oudste
kind van Piet Smit en Trien de Wit en
groeide op in een gezin van veertien
kinderen. Na de landbouwschool in
Spanbroek te hebben doorlopen kwam
Jan bij zijn vader in het bedrijf. Het
was hard werken, want bijna alles ging
met de hand; dat was hem overigens
wel toevertrouwd, want dat hij hard
kon werken heeft hij in zijn arbeid-
zame leven wel bewezen. Paard en
wagen was bij hem favoriet. Hij had
het niet zo op modernisering, iets wat
hij van geen vreemde had, want ook
zijn vader kon daar maar moeilijk aan
toegeven. Aan een melkmachine wis-
ten ze echter op het bedrijf niet te ont-
komen. Omdat vader Piet weigerde
daar aan mee te werken, werden de
broers van Jan regelmatig ingezet om
die klus over te nemen. In 1967
trouwde hij met Tini Zwan en samen
kregen zij drie kinderen: Peter, Marco
en Barry. Ondertussen runde Jan het
bedrijf samen met zijn broer Peter. In
1970 deed de trekker zijn intrede en
natuurlijk moest Jan daar ook aan
 geloven. Dat dat niet ‘zijn ding’ was
omschreef zijn broer Bert als volgt:  
‘Iedereen die hem in die tijd ermee
heeft zien rijden, begreep waarom het
voor Jan, maar zeker ook voor de
mensheid beter was dat hij daarmee
stopte.’ Over humor gesproken; ook
dat was Jan niet vreemd. Met zijn sma-
kelijke en vaak sterke verhalen kon hij
heel onderhoudend zijn naar anderen
toe. Vanaf dat moment deed Peter het
werk met de trekkers en Jan molk de
koeien en deed alles, als het maar niet
met machines te maken had. Jan ge-
noot van sport zolang hij het maar niet
zelf hoefde uit te voeren. Hij was bere-
trots op zijn sportieve kleinkinderen

en volgde ze allemaal; dat deed hem
altijd goed en dan glunderde hij van
oor tot oor. In de loop der jaren heb-
ben heel wat kinderen uit het dorp een
bezoek gebracht aan de boerderij van
Boer Jan en boerin Tini, zeker als er
net lammeren waren geboren. Jan kon
de  kinderen altijd aan zich binden met
zijn smeuïge verhalen, doorspekt met
zijn droge humor. Omdat er geen op-
volgers in het bedrijf waren, werden
zo’n 15 jaar geleden de melkkoeien
verkocht en richtte Jan zich op de han-
del in jong vee, schapen en paarden.
Vanwege zijn afnemende gezondheid
moesten 2 jaar geleden echter ook de
schapen worden verkocht, een heel
moeilijke stap voor Jan die zo ver-
knocht was aan zijn levende have. In
januari van dit jaar volgde er na een
hersenbloeding een ziekenhuisop-
name, waar hij wonderwel weer
 bovenop leek te komen. Zijn overlij-
den kwam op 24 maart dan ook min
of meer onverwacht. Als een nage-
dachtenis aan hun vader en opa had-
den de kinderen en kleinkinderen in
de koegang een tijdelijk ‘Museum van
Jan Smit’ ingericht. Zo konden de
mensen die kwamen condoleren – het
leek wel of het hele dorp was uitgelo-
pen – het leven van Jan als een film
aan zich voorbij zien trekken: Zijn veel
te grote laarzen (maat 48) – dan kon
hij ze gemakkelijk aan en uit trekken
–, een kapotte stoel die al tig keer ge-
maakt was – Jan lette graag op de
kleintjes –, zijn vale blauwe overall –
wie kent die niet –, de pecto snoepjes –
altijd in zijn zak om uit te delen –, de
Binding – omdat Jan zoveel nieuwtjes
wist (o.a. uit zijn vele bezoekjes aan de
boertjes Dekker) werd hij in de volks-
mond wel Jan Binding genoemd – en
natuurlijk zijn elektrische damesfiets –
we kennen  allemaal het vertrouwde
beeld van Jan op zijn fiets langs het
Zijdwerk. Op 30 maart werd in een
overvolle kerk een indrukwekkende
afscheidsviering gehouden; een vaar-
wel aan een markante en geliefde
dorpsmens: ‘Boer Smit uit De Hoek’. 

De schrijver realiseert zich dat dit in
memoriam langer is dan doorgaans de
gewoonte is, maar over sommige
 mensen kun je een boek schrijven en
Jan is er zo ien …. . Ik hoop op uw
 begrip hiervoor.



Laatst heb ik iemand ontmoet die ik al heel lang
niet meer had gezien. 
Ik kon niet geloven dat hij zomaar voor me
stond! Ik kon mijn ogen niet geloven.
Ik kon geen woorden vinden. Ik stond maar een
beetje te stamelen. 
Toen werd ik beetgepakt en opgetild. Het was
echt waar. Een
weerzien maakt je blij.
Vooral als je iemand
hebt gemist. Als je
verdrietig bent
geweest omdat zij of
hij er niet was. 
Als je je heel erg op het
weerzien hebt
verheugd. Pasen is het
feest van het weerzien.
Denk maar aan de
lente. Als je naar
buiten kijkt, zie je het
groen weer, de
blaadjes, de bloemen
die helemaal weg
waren in de wintertijd.
Pasen vieren we met
veel groen en geel, met
bloemen en licht,
omdat we geloven dat
Jezus, die gestorven
was, en in een graf was
gelegd, is verrezen. Dat
Hij leeft, ook voor ons.
Maria Magdalena,
Jezus’ beste vriendin,
heeft Hem weergezien.
Ze was op de derde
dag naar het graf
gegaan om het netjes
te maken. Reken maar
dat ze verdrietig was.
Zij vond Jezus niet in
het graf. Hij stond
achter haar. Eerst dacht
ze dat het de tuinman
was.
Toen zei Hij: “Maria!”
Ze wilde Hem wel om
zijn nek vliegen. Maar
dat vond Hij niet goed.

Hij vroeg haar naar alle anderen te gaan en hun
te vertellen van het weerzien. Pasen betekent
ook dat wij lieve mensen die wij door de dood
moeten missen, zullen weerzien. 
Dat is een belofte van Jezus. En wat Hij belooft,
dat doet Hij!
Uit:”Wonderwel” jaargang 6
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Voor de kinderen Pasen is weerzien! 

IInnlleevveerrddaattuumm  kkooppiijj  vvoooorr  ddee  vvoollggeennddee  uuiittggaavvee::  WWooeennssddaagg  2222  mmeeii  22001199..
UUww  ccoonnttaaccttppeerrssoooonn::


