
NU EN
STRAKS

ALLERZIELEN
Herfst

Op Allerzielen gaat het om de
herdenking van de dierbaren.

Rond 2 november trekken veel families
naar de begraafplaatsen om daar hun

geliefden te gedenken.
Graven worden speciaal voor deze

gedachtenis schoongemaakt en voor-
zien van bloemen of planten.

Voor veel katholieken past Allerzielen
goed bij de herfst. De kortere dagen,

de kilte en de vallende bladeren bevor-
deren het nadenken over dood, verlies

en rouw.

Latijnse landen
In de Latijnse landen worden

Allerheiligen en Allerzielen op groot-
scheepse wijze gevierd.

Mexico spant wat dat betreft de kroon.
Op de Mexicaanse feestkalender is 2

november, Dia de los Muertos
(‘Dag van de Doden’), de belangrijkste
datum. Om te laten zien dat ze hun

gestorven dierbaren niet vergeten zijn,
houden de meeste Mexicanen op de
begraafplaatsen luidruchtige feesten,
vaak met vuurwerk. In Zuid-Mexico

koken ze zelfs hele feestmaaltijden op
het kerkhof. Overal zijn in winkels, op
straat en in de huizen doodshoofdjes
van marsepein te zien, versierd met

uilen en spinnetjes. Ook zie je grafzer-
ken van chocola en harten en schedels

van suikerwerk.

Eerbetoon aan overledene op Dia de los
Muertos (Allerzielen) in Mexico.

Foto: sxc.hu
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BELANGRIJK

Voor afspraken met, vragen en mededelingen aan
pastor Suidgeest per telefoon is de beste tijd om te
bellen:
MAANDAG t/m VRIJDAG
’s morgens tussen 9.30 uur
en 10.00 uur en ’s avonds
tussen 18.00 uur en 18.30
uur.

De redactie heeft de vrijheid om ingekomen kopij
eventueel aan te passen.

Stichting Hulpverlening
vanuit de Westfriese Kerken
kantoor: Joh. Poststraat 26
1628 CC HOORN
0228 271684
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GAAT U VERHUIZEN?

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..................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie

�

VAN DE REDACTIE

De herfst is weer in het land met af en toe flinke
buien en harde wind. Maar gelukkig blijft de zon
ook regelmatig om de hoek kijken. We zoeken weer
meer de warmte op in huis, een mooie gelegenheid
om dit blad weer eens te lezen.
In dit herfstnummer besteden we in de rubriek:
‘In gesprek met’, aandacht aan de verjaardag van
pastor Suidgeest. Zeventig jaar is een respectabele
leeftijd. Daarom hebben wij hem een aantal lastige
vragen voorgelegd waar hij antwoord op wilde
geven. De moeite waard om te lezen.
Verder staat Maria in de belangstelling via de ten-
toonstelling van het Westfries museum, leuk om te
bezoeken. Ook de workshop Koormuziek laat van
zich horen, het gaat goed met de groep, ze zijn al
weer enthousiast bezig.
Solidaridad vraagt aandacht voor Francisca, het
verhaal van een vrouw van 87 die dankbaar is voor
de zegen die hen overkwam door de eerlijke han-
del die geboden werd door Solidaridad. Belangrijk
om dat te blijven steunen.

Wij wensen u veel leesplezier.
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Vrijdag 31 oktober
18.30 uur in Huize St.Jozef:
Gedachtenisviering van
2 november: Allerzielen.
Pastor C. Koning.

Zaterdag 1 november:
ALLERHEILIGEN
19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

Zondag 2 november:
ALLERZIELEN
10.00 uur:
Eucharistieviering met Herenkoor.
Gedachtenisviering van onze
dierbare overledenen.
Pastor J. Suidgeest en
Avondwake-voorgangers.
Gedachtenisviering met het
noemen van de namen van
degenen die in het
afgelopen jaar zijn
gestorven, met de
kruisjes en het licht
van kaarsen.

8 - 9 november:
WILLIBRORDZONDAG
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor. Pastor G.Rizzo.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Wervershoof.

15 - 16 november:
DIAKONAAL WEEKEND
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Herenkoor.

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistievieringing met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Medemblik.

22 - 23 november:
CHRISTUS KONING
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. Groep Zwaagdijk.

zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor. Pastor J. Suidgeest.

29 - 30 november: 1e ADVENT
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor. Pastor G.Rizzo.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen.

6 - 7 december: 2e ADVENT
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis: viering vervalt.

zaterdag 19.00 uur:
in de kerk: viering vervalt.

zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering
met Dameskoor.
Pastor J. Suidgeest.

13 - 14 december: 3e ADVENT
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
met Dameskoor.

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.

20 - 21 december: 4e ADVENT
BOETEVIERINGEN
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis

Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor.

Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.

De vieringen in het weekend van
20/21 december (4e Advent) zijn
boetevieringen, bedoeld als een
bijzondere en persoonlijke voor-
bereiding op het Kerstfeest. Met
velen samen is het naast een per-
soonlijk ook een gezamenlijk ge-
tuigenis van wie we zijn: mensen
met onze tekortkomingen en met
onze goede wil. We vragen verge-
ving, we maken ons klaar om het
Kerstfeest zo goed mogelijk te vie-
ren. Van harte welkom in een van
de vieringen.

KERSTZANGDIENST

De jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door
de plaatselijke Raad van Kerken,
vindt dit jaar in onze St.Werenfri-
duskerk plaats op zondag 21 de-
cember, aanvang ’s middags om
16.30 uur. Nadere gegevens staan
in de volgende uitgave van ‘Nu en
Straks’.

In de eerstvolgende uitgave van
‘Nu en Straks’ staat het overzicht
van KERSTMIS en de JAARWISSE-
LING en van de eerste weken in
het nieuwe jaar 2009. Dit num-
mer zal uitkomen in de week voor
Kerstmis.

LITURGISCHE
AGENDA

In het weekend zijn de vieringen
in de kerk: zaterdag om 19.00
uur, zondag om 10.00 uur.

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

In de week zijn de vieringen in
‘De Inzet’ op:
woensdagavond om 19.00 uur,
de eerste vrijdag van de maand,

’s morgens om 09.30 uur. Daarna
is er gelegenheid voor een kop
koffie.

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!

Agenda voor de maanden november en december 2008
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Dit jaar valt Allerzielen-gedenk-
dag 2 november op zondag. Het
ligt niet voor de hand om Aller-
zielen naast de zondag ook te
vieren op zaterdagavond, een
verdeling over twee vieringen.
Het komt deze keer mooi uit om
het feest van Allerheiligen op
deze zaterdagavond te vieren, de
eigenlijke dag van 1 november.
Om de zoveel jaar komt het voor,
1 en 2 november op zaterdag en
zondag.

Allerheiligen en Allerzielen zijn
nauw met elkaar verbonden, in
datum en betekenis voor elkaar.
Zonder deze keer aan de zaterdag-
avond te kort te doen, de meeste
aandacht en betrokkenheid zul-
len in dit weekend gericht zijn
naar de zondagviering, Allerzie-
lendag. Een dubbel bezoek is na-
tuurlijk altijd denkbaar en
mogelijk, zaterdag én zondag!
Het is zondag 2 november de
gedachtenis van onze dierbare

overledenen, kort of langer gele-
den gestorven. Het is de bijzon-
dere gedachtenis van degenen die
in het afgelopen jaar zijn gestor-
ven, inbegrepen november en de-
cember van het vorig jaar. Ons
gebed voor en onze verbonden-
heid met onze overledenen is de
uitdrukking van onze gemeen-
schap met hen en van onze hoop
dat wij allen eens met hen opge-
nomen worden in de kring van
Allerheiligen.
In deze dagen gelezen, om als ge-
dachte door te geven: er is een
band tussen beide gedenkdagen:
Allerheiligen vieren we omdat
onze doden voor eeuwig leven;
Allerzielen vieren we omdat zij
onze dierbare doden zijn. Met Al-
lerheiligen zijn wij blij omdat zij
de eeuwige rust gevonden heb-
ben; op Allerzielen zijn wij stil en
bedroefd omdat wij in onrust zijn
achtergebleven. Allerheiligen be-
tekent: zij zijn in Gods hand. Al-
lerzielen: wij hebben hen uit

handen moeten geven. De kleur
van Allerheiligen is wit, beeld van
onze vreugde; die van Allerzielen
is paars, beeld van onze droef-
heid. Allerheiligen is: zij leven;
Allerzielen: zij zijn gestorven.
Op Allerzielen bidden wij dat
onze geliefde doden zijn opgeno-
men in de kring van Allerheili-
gen. En waarom valt Allerheiligen
dan voor Allerzielen? Misschien
wel opdat de vreugde om onze
dierbare overledenen het verdriet
mag overwinnen. De vreugde
staat voorop.
Moge er troost uitgaan van beide
dagen en van de vieringen. Daar-
mee verbonden een bezoek aan
het kerkhof, kracht en steun van-
uit een gemeenschappelijke ver-
bondenheid, met zorg en
aandacht voor elkaar. In tijden
van verwerking, gemis en scha-
duw kunnen we veel voor elkaar
betekenen.

Pastor J. Suidgeest

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Uw steun

Met twee benen
in de samenleving
Radboudzondag
Geloven en weten kunnen niet zonder elkaar. Vanuit dat inzicht
doet de Radboudstichting nu al ongeveer een eeuw lang haar
werk. Op het eerste gezicht lijkt het een wat abstract motto.
Maar de wederzijdse afhankelijkheid van geloof en
wetenschappelijk onderwijs heeft een heel concrete,
maatschappelijke betekenis. Studenten aan universiteiten en
hogere beroepsopleidingen zijn immers de beleidsmakers, de
medici, de advocaten, de bestuurders en de managers van
morgen. Zij zijn dus van cruciaal belang voor iedere
gemeenschap. Maar zij kunnen op hun beurt ook niet zonder
die gemeenschap. Juist de parochie, bij uitstek de plaats waar
het geloof in gemeenschap beleefd wordt, heeft daarom een
bijzondere verantwoordelijkheid voor deze mensen.
Het is dus geen toeval dat de Radboudstichting van oudsher
een sterke verbondenheid heeft met de katholieke parochies.
De tweede zondag in november staat traditiegetrouw in het
teken van het werk van de Radboudstichting. In veel
Nederlandse parochies komt de opbrengst van de collecte dan
ten goede aan het werk van de stichting. En dus aan gedegen
onderwijs dat méér is dan alleen kennisoverdracht.

Bankgegevens

Giro 5541

Postbank 270.000, t.n.v. Radboudstichting in Vught
Bank 22 51 80 634
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Uit de vergadering van
september 2008

LITURGIE EN CATECHESE

Aan het begin van het seizoen, in
september en oktober, is er een
cursus in onze regio gestart: ‘Uit-
vaart onder leiding van een paro-
chiaan’. Deze cursus wordt geleid
door Pastor Co Kuin uit Hoogkar-
spel. Hij zelf heeft enkele keren
eerder deze cursus in het dekenaat
gegeven, binnen andere regio’s.
Het gaat om 6 avonden. Vanuit de
Avondwake-voorgangers en lecto-
ren van de 5 parochies van de
regio is er een flinke aanmelding,
namelijk 22 personen. Het gaat
om vorming en om beschikbare
menskracht in situaties die zich
kunnen voordoen, een verstandig
besluit.

Vanaf 15 september begint een
nieuwe serie koorworkshops. Het
zijn 8 avonden. Aanmelding voor
deze avonden is al merkbaar.

Voor de heer Meindert Warnaar is
de kerkelijke onderscheiding ‘Pro
Ecclesia et Pontifice’ binnengeko-
men. Door omstandigheden was
de toezending vanuit Rome in het
voorjaar vertraagd. De uitreiking
was bedoeld op het gouden huwe-
lijksfeest van het bruidspaar op

17 mei jl., als extra dankbaarheid
en waardering op die dag. Op de
verjaardag van de bruidegom in
september kon de uitreiking, als
een verrassing, thuis binnen het
gezin alsnog worden gedaan, een
dankbaar gekozen moment.

De werkgroepen Vormsel en Eer-
ste Communie gaan binnenkort
weer van start, gericht naar de in-
vulling van de voorbereiding.
Binnenkort zijn de eerste vergade-
ringen. Dank voor alle inzet.

Op zondag 12 oktober is er voor
de kinderen een Kinderneven-
dienst, als datum gekozen tussen
de geplande Gezinsvieringen in.
Met het dekenaat is contact ge-
weest om een effectievere aanpak
uit te proberen betreffende mate-
riaalvoorziening voor de Kinder-
nevendienst naar de parochies
toe. Een abonnement op het tijd-
schrift ‘Kerk op zondag’ is wense-
lijk.

GEMEENSCHAPSOPBOUW

De Bezoekersgroep is bij elkaar
geweest bij de aanvang van
het nieuwe seizoen. Afspraken
zijn gemaakt als we denken aan
de kroonjaren van diverse men-
sen in de komende tijd, aan
mensen in Huize St.Jozef en in
Verpleeghuizen. Ook het onder-
ling contact als Bezoekersgroep is
belangrijk.

KERK EN SAMENLEVING

De Gemeente heeft het beleids-
plan WMO toegezonden.
Op 3 september was er een deke-
nale vergadering in Hoorn in het
kader van het Diaconaal Week-

end, het 3e weekend in novem-
ber, dit jaar op 15/16 november.
Als thema is voor dit jaar geko-
zen: ‘Laat ze niet zitten’. Het gaat
om mensen in gevangenis. Een
informatiemap is meegegeven
voor de parochies, daarin de no-
dige wenken en suggesties.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS

Geen bijzonderheden. Tuinman-
nen kennen hun taak bij de ver-
zorging van tuin en kerkhof, met
waardering en dank naar hen toe.
Voor families als nabestaanden
geldt hetzelfde, met dank voor de
verzorging van graf, bloemen en
groen. Met individuele en geza-
menlijke aanpak kunnen we het
netjes houden en dat is heel wat
waard. We zijn nu ruim een jaar
verder na de renovatie van het
vorig jaar. De afscheiding tussen
het Uitvaartcentrum en het
tweede kerkhof behoeft verbete-
ring. Daar komen we nog op
terug.

ONDERHOUD

De heer K.Rinkel
geeft toelichting
op de stand van
zaken betreffende
het schilderwerk
van de buitenkant
van de kerk. Het
werk valt ongeveer
samen met de
maand september.

Er zijn nieuwe lampjes besteld
voor de verlichting van de toren-
klok (4 x). In de loop van de jaren
zijn er verschillende lichtjes uit-
gevallen op de wijzerplaten en op
het uurwerk zelf. De telekraan is
er nu. Tussen het werk door zul-
len de lampjes, als ze er zijn, wor-
den aangebracht, alles dan weer
nieuw.
Na inspectie is het periodiek on-
derhoudsverslag van Monumen-
tenwacht binnengekomen. Het is
een vijfjarenplan. Echt slechte
toestanden zijn er niet geconsta-

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR



teerd, wel matige en redelijke. Er
is wel enige zorg vanwege de
scheuren in het plafond van de
kerk o.a. bij het priesterkoor. Dit
behoeft nader onderzoek door
een deskundige.

FINANCIËN

De financiële overzichten van de
parochie en begraafplaats t/m
augustus van dit jaar worden
doorgenomen. Dank aan de pen-
ningmeester N. v. d. Gulik voor
het vele cijferwerk, een heldere
uitwerking op papier, met toe-
lichting op enkele vragen en op-
merkingen. Onder dank is een
legaat binnengekomen. Vanuit
het bisdom komt een kleine resti-
tutie naar ons toe, afkomstig van
de centrale financiering 2007,
altijd welkom en goed te besteden.

REGIONIEUWS

Op 7 oktober is er weer een Regio-
bestuurders-vergadering met af-
vaardiging vanuit de 5 parochies.
Daarin komt het wel en wee naar
voren vanuit de parochies van de
regio. Ook nieuws vanuit het
dekenaat en het bisdom. Vanuit
het dekenaat is een afgevaardigde
aanwezig, als schakel tussen bis-
dom en parochie. Deze vergade-
ring is er drie keer in het jaar. Het
is nu bij de start van een nieuw
seizoen.

PASTOR MARIA VOSS

Pastor Maria Voss functioneert op
dit moment en al wat langere tijd
niet vanwege de handicap met
haar ogen. Het zal bekend zijn.
Het is een heel verhaal op zich,
met een aanloop vanuit het
vorige jaar, en een hele verwer-
king en in moeten leveren. Het is
op dit moment de fase van over-

leg en besluitvorming binnen de
instanties die hierbij een rol spe-
len. De procedure van afkeuring
is in een eindfase. Het bisdom is
werkgever. In de zomertijd, achter
ons, lagen actie en overleg in deze
richting praktisch stil. Als de af-
ronding van deze procedure een
feit is, dan komt de vraag en het
antwoord in beeld, hoe het voor
parochies en regio verder moet.
We hopen op spoedig overleg en
concrete stappen.

VERDERE PUNTEN

Er is een uitnodiging voor een
orgelconcert op zondag 14 sep-
tember in onze kerk, de derde in
een reeks van drie concerten in de
afgelopen maanden. Langs ver-
schillende kanten wordt hier aan-
dacht aan gegeven.

Het Bisdom stuurde een overzicht
van de huidige bezetting van ons
Parochiebestuur. Het gaat dit jaar
om één mutatie. De scharnierda-
tum is steeds 1 juni.

We hebben begin juni onder dank
afscheid genomen van Carlo van
Velzen, na een zittingsperiode
van 2 x 4 jaar, taakveld liturgie.
We begroeten op dit taakveld als
opvolger Diana Verdonschot-
Kraakman, met een hartelijk wel-
kom en voor haar zelf de nodige
voldoening.

Het Westfries Museum in Hoorn
informeert ons over een bijzon-
dere Maria-tentoonstelling vanaf
5 oktober 2008 t/m 11 januari
2009, een bezoek waard.

Dit jaar is er bijzondere aandacht
en belangstelling voor een bede-
vaart naar Lourdes vanwege het
150-jarig jubileum.

Voor de Westfriese Bedevaart is er
veel aanmelding, begin oktober.
Het bisdom promoot een bede-
vaart voor half oktober (12 - 17
oktober).

In enkele kruiswegstaties in onze
kerk zitten al langere tijd kleine
scheuren. Door vocht op enkele
staties is er ook ongelijkheid op
het doek. Het is voornamelijk aan
de westkant, de regenkant. Het
valt gelukkig niet onmiddellijk
op, maar het is er wel. Herstel of
restauratie is niet eenvoudig, een
kostbare aanpak. We houden het
op dit moment in de gaten.

We staan een moment stil bij het
onverwacht overlijden van me-
vrouw Mia Rood, met respect en
dankbaarheid vanwege haar plaats
en betekenis binnen onze ge-
meenschap in de actieve jaren
van haar maatschappelijk werk,
en ook daarna altijd betrokken en
meelevend.

Dat was het voor deze keer.
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Een Diaconaal Weekend op de
agenda zetten is een initiatief van
het (vroegere) dekenaat Hoorn,
nu dekenaat Alkmaar. Het gaat
steeds, elk jaar, om het 3e week-
end van de maand november. Dit
wordt aangestuurd door een de-
kenale werkgroep met een infor-
matieavond en het beschikbaar
stellen van een informatiemap,
daarin allerlei wenken, mogelijk-
heden, teksten, enz. Het is een
handige map om gebruik van te
maken en zo’n weekend een pas-
sende invulling proberen te
geven. Het moet allemaal nog wat
op gang komen.

Een goed motto daarbij was en is,
vorig jaar bij de start: ‘Geloven
moet je dóen’.

Diaconie is het taakveld binnen
liturgie en pastoraat dat zich richt
naar een actieve zorg voor dege-
nen die arm zijn, die in nood ver-
keren, die er buiten zijn gevallen,
hulp of opvang nodig hebben.
‘Kerk en Samenleving’, zeggen
we. Kerk voor de samenleving,
voor de wereld, bijzonder voor de
Derde Wereld, voor Ontwikke-
lingsgebieden. Maar ook goede
zorg dichtbij, in onze eigen omge-
ving.

Voor dit jaar is een nieuwe infor-
matiemap samengesteld.
Voor dit jaar is als thema gekozen:
‘Laat ze niet zitten’. Ik zat gevan-
gen….
Het is omzien naar gevangenen.
Door het lezen van achtergrond-
artikelen, door gesprekken of het
bezoeken van gevangenissen kun-
nen onze ogen open gaan, op weg
naar een andere kijk of benade-
ring. Het is overigens geen ge-
makkelijk onderwerp dat de
werkgroep heeft gekozen.

Voor dit jaar 2008 gaat het om het
weekend van 15/16 november.
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DIACONAAL WEEKEND

WESTFRIES MUSEUM
MARIA TENTOONSTELLING

Maria

Liefde voor Maria in Noord-Holland

Miljoenen mensen over de hele
wereld worden aangetrokken
door de kracht van Maria.
Ook in Noord-Holland is de ver-
ering voor de persoon van Maria
van oudsher sterk, met de laatste
jaren duidelijk een toename van
die verering.
In het Westfries Museum in
Hoorn is er vanaf 5 oktober 2008
t/m 11 januari 2009 een bijzon-
dere tentoonstelling te zien over
de verering van de Maagd Maria
in Noord-Holland vanaf de mid-
deleeuwen tot vandaag de dag.
Rond de tentoonstelling worden
tal van activiteiten georganiseerd,
waarin ook Maria en de Maria-
verering centraal staan. Bijzonder
zal zijn de ‘Maria van Hoorn’, een
prachtig vijftiende eeuws Maria-
beeld dat in het middelpunt zal
staan van de tentoonstelling.
Tal van thema’s passeren de revue,
zoals verschillende Marialegen-
den, verschijningen en bede-
vaartsplaatsen in onze provincie,

waarvan O.L.Vrouw ter Nood in
Heiloo het meest bekend zal zijn.
Ook is er aandacht voor de rol en
betekenis van Maria in het ker-
kelijk en huiselijk leven in de tijd
van het Rijke Roomse Leven toen
de Mariadevotie ook in West-
Friesland tot hernieuwde bloei
kwam.
Bijzondere voorwerpen zijn er te
zien, afkomstig uit musea, kerken
en van particulieren. Religieuze
schatten in de vorm van schilde-
rijen, beelden en kerkelijk zilver,
maar ook Mariabeelden, vaan-
dels, bedevaartsouvenirs en oude
schoolplaten.
Een compleet overzicht is te vin-
den op www.wfm.nl.
Het adres van het Museum in
Hoorn: Achterom 2-4.
Telefoon tijdens kantooruren:
0229 280028 - Het gaat om Cécile
Koenjer.
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Heeft u nog een privé-leven naast het
drukke bestaan als pastor?
Als mensen vragen naar de drukte
van het pastoraat, naar de invul-
ling van de dagen, naar het bezig
zijn in de week en in het week-
end, dan merk ik dat ik meestal
als antwoord geef: het is bedrij-
vig! En dat is het ook. Ik denk dan
niet aan de kerk als een bedrijf,
maar aan doenig, er is heel wat te
doen, het nodige komt op je af.
Dat is in een vaste regelmaat in de

voortgang van de dagen, maar
ook onverwacht, om er dan te
zijn, te handelen, in lief en leed.
Privé-leven heb ik op mijn kamer,
tussen alles door. En in eigen
familiekring, bezoek bij verjaar-
dagen of op andere dagen. Vrij
regelmatig naar broer en schoon-
zus in de Wieringermeer, dichtbij,
even bijpraten. Naar de Haarlem-
mermeer (vroegere parochie), de
laatste jaren wel minder, merk ik.
Vakantie: eigen invulling, er hele-
maal uit zijn. Juli-maand, een wat
rustiger maand, tijd voor andere
dingen. In de loop van het jaar
slokt de pastorale arbeid veel tijd
op. Dat heeft ook zijn aangename
kant omdat het bijna altijd zinvol
is en voldoening geeft.

Heeft u enig idee wanneer u gaat
stoppen met het pastoraat?
Toen ik 65 werd (in oktober
2003), was er in voorafgaande
maanden geen gedachte aanwe-

IN GESPREK MET ....

Donderdag 16 oktober jl. was
het voor Pastor J. Suidgeest de
gedenkwaardige dag dat hij 70
jaar is geworden!
Waar blijft de tijd, of waar is de
tijd gebleven,… dat zijn zijn
eigen woorden, misschien van
verbazing of verwondering. Het
is in ieder geval een lustrumjaar
of kroonjaar. Vanuit de redactie
van ‘Nu en Straks’ legden we
hem enkele vragen voor. Hij
wilde wel proberen om erop in
te gaan.

Effe bijpraten in de Wieringermeer...
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zig in de zin van: ik nader nu een
grens waarop ik ga besluiten om
te stoppen. Het was in oktober
toen een mooie dag. Het werd een
geruisloze overgang naar de ver-
dere maanden.
Het is nu vijf jaar verder, met dit
verschil: ik bekijk het per jaar. Het
hangt af van gezondheid en ook
van de ontwikkelingen in regio
en bisdom. Ik denk wel eens: ben
ik hier niet te lang? Het is een ver-
wijzing naar het goede van een re-
gelmatige doorstroming. Maar
dat is juist het probleem: er valt
niet veel door te stromen. Er zijn
al vele jaren bijna geen benoe-
mingen of verschuivingen in het
pastores-bestand. Dat kan een
min-punt zijn. Overigens ben ik
erg gehecht aan de gemeenschap-
pen hier. Ik kan erg genieten van
kleine dingen die er zijn, die er ge-
beuren. Dat is er in mensen en
met mensen volop.

Hoe zal uw leven eruit zien als uw
pastor-áf bent (met emeritaat)?
Ik heb er nog niet zo’n goed idee
van, nog niet zo mee bezig gehou-
den. Ik zal zeker wel informeren
bij collega’s hoe zij het doen, wat
hun invulling van de dagen is.
Hebben zij een zwart gat ervaren?
Ik denk aan het fenomeen, de
computer! Ik ben nog maar een-
voudig met de computer bezig,
met voldoende hulp om me heen
als ik vragen heb. Ik gebruik het
allemaal voor de Binding en Nu
en Straks, voor wat er vanuit
werkgroepen binnenkomt, email,
enz. Op eenvoudige wijze kan ik
me redden. Steeds meer voorde-
len zie ik en gemak. Dan is een
verdere kennismaking ermee mis-
schien wel leuk. Ik denk aan lees-
werk, waar ik nu minder aan
toekom. Pastor Gerard Weel (On-
derdijk, Hoorn), al enige jaren
emeritus-pastor, vermaakt zich
overigens prima met de invulling
van zijn tijd. Hij zegt dan ook vol-
mondig tegen me: ik kan het je
aanbevelen!

Welke ontwikkeling is er op dit
moment gaande binnen de regio, het
dekenaat, het bisdom?
Er is veel gaande. In het jaar 2004
is een beleidsnota van het bisdom
verschenen met als titel: Nieuwe

tijden, nieuwe wegen. Iedere ge-
neratie is geroepen om de eigen
tekenen van de tijd te verstaan. In
de loop van de jaren is er veel
veranderd. Drie punten vallen
daarbij op, met de nodige conse-
quenties: de teruggang van ker-
kelijke meelevendheid en betrok-
kenheid, een sterk verminderd
aantal pastores, kerkgebouwen
die financieel een zware last zijn
en in sommige gevallen een te
zware last gaan worden. Dat is het
punt van kerksluitingen. Dat
komt zwaar aan in een gemeen-
schap, niet eenvoudig.
In het jaar 2006 is een vervolg-
nota verschenen onder de titel: de
missionaire kerk. Daarin een bij-
drage van dekenale medewerkers
aan de opbouw van de missio-
naire kerk in de regio’s van ons
bisdom. Dit alles dwingt tot na-
denken, tot overleg, tot samen-
werking in regioverband.

Al tientallen jaren zijn we in onze
eigen regio goed bezig met sa-
menwerking op verschillend ter-
rein, om te noemen: liturgie, kerk
en samenleving, Vastenactie,
Vormsel en Eerste Communie,
Avondwake en Uitvaartliturgie
(sinds kort), Woord-Communie-
vieringen, regiocontact, enz. Er
zijn doorlopend uitwisselingen,
er is contact. Er is door de jaren
heen veel opgebouwd, waar we
als parochies, ieder voor zich, pro-
fijt van hebben, en dat moge zo
blijven. We mogen m.i. met na-
druk het belang blijven noemen
van de plaatselijke kerk, het be-
lang van de eigen gemeenschap
ter plaatse, als een thuishaven.
Hierbij genoemd de onmisbaar-
heid, het grote goed van vele vrij-
willigers, medewerkenden die aan
de basis werkzaam zijn met hun
inzet en kwaliteiten. Dat is niet
weg te denken, met alle waarde-

Sluiting van kerken door financiële lasten
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ring en dank. De regio niet als een
mammoetparochie, niet met een
hoofdkerk in het midden, en
allen ernaar toe. In goede samen-
werking kunnen we veel voor el-
kaar betekenen en met elkaar
optrekken. Het zal in de steden
anders zijn dan op het platteland
waar dorpen (en kerken) meer een
eigen identiteit en leefwereld
hebben.
Het bisdom staat in de komende
jaren voor moeilijke beslissingen,
en dat in samenspraak, in overleg
met de basis, in dit geval met de
regio’s. Hoe kunnen we elkaar
vinden, basis en bisdombestuur,
met een zo goed mogelijk ant-
woord op de vragen van deze tijd
en van de tijd die er gaat komen?
In de regio Hoorn zijn in septem-

ber op dit punt besprekingen be-
gonnen. Het NHD gaf er een paar
keer een kort verslag van. Het gaf
en het geeft heel wat te denken,
met reacties van teleurstelling,
schrik, de hakken in het zand en
veel vragen. Maar het is wel goed
dat het op tafel komt. Dan is een
goed weerwoord belangrijk als
dat met argumenten en bezieling
wordt gedragen vanuit de basis.

Is er een lijn aan te geven waar u in
het pastoraat houvast in vindt?
Ik denk dan aan het model van de
4 taakvelden: liturgie, catechese,
diakonie en gemeenschapsop-
bouw. Al deze vier taakvelden
mag je aanwezig weten in een
goed functionerende parochie-
gemeenschap. Deze taakvelden
vinden we overigens ook terug in
een verdeling binnen het Paro-
chiebestuur. Als er een van de vier

ontbreekt, dan ontbreekt er iets
wezenlijks. Je kunt liturgie in een
parochie niet wegdenken. Dat
klinkt logisch. En dat geldt ook
voor de andere drie. Met een be-
paalde invulling en zichtbaarheid
mag het er zijn, moet het er zijn:

liturgie, catechese, diakonie ( kerk
en samenleving) en gemeen-
schapsopbouw, (contacten, ont-
moeting, aandacht voor de
ander). Een kleurrijk geheel. Het
interessante is dat we deze vier
taakvelden, als in een spiegel naar
ons zelf kunnen richten. Ook
voor ons zelf mogen we deze vier
taakvelden aanwezig weten, als
invulling van ons leven als chris-
tenmens. Dan halen we het heel
dichtbij. Ook voor ons zelf, voor
mij zelf geldt: als er een van de
vier ontbreekt, dan ontbreekt er
iets wezenlijks aan onze, aan mijn
invulling.

Op het punt van catechese (vor-
ming, verdieping, lering) heb ik
iemand eens heel oprecht horen
zeggen als een soort noodkreet:
‘Ik voel me staan als in een leeg
winkeltje! Er is met het verdwij-
nen van de katechismus in vroe-
gere jaren zoveel veranderd en er
is in mezelf zo weinig tastbaars
in de plaats gekomen, …ik weet
helemaal niets. Ik zoek een nieuw
houvast, een nieuwe invulling’.
Het was herkenbaar voor ande-
ren.

Sinds enkele jaren heeft het deke-
naat Alkmaar een bijzondere cur-
sus in de aanbieding als antwoord
op een dergelijke noodkreet. Het
is de cursus: Een Jaar lang op Reis
in het Land van Geloven. De
ondertitel is: Je eigen geloof ver-
diepen in de ontmoeting met
tochtgenoten. Enkele reacties van
eerdere deelnemers: ‘Ik wilde ge-

Ik voel me staan als in een leeg winkeltje
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woon meer weten, omdat ik vaak
het gevoel heb dat ik maar wat
doe. Ik ontdek telkens nieuwe
aspecten van het geloof en de ge-
schiedenis van het christendom.
Door de anderen in de groep ben
ik mij bewust geworden waarin ik
zelf anders ben’. Zo’n cursus is
een voorbeeld, een pittige cursus
die een jaar in beslag neemt, ruim
dertig avonden. Het dekenaat
heeft trouwens in het voorjaar en
in het najaar elk jaar een uitge-
breid cursusprogramma als aan-
bod, op verschillend terrein.
Meestal is het een kortlopende
cursus, steeds weer een avontuur
en een uitdaging. Voor wie een
individuele tocht wil onderne-
men is ook het nodige mogelijk,
bijv. door literatuur te kiezen voor
eigen verdieping of bezinning.
Pastoraat is niet exclusief het ter-
rein, toebedeeld aan een pastor.
We hebben er als gelovigen alle-
maal mee te maken, met een in-
vulling die we willen zoeken en
ook kunnen waarmaken. Belang-
rijk is het om in die richting een
zekere interesse te hebben. Aan
onze zoektocht zal wel nooit een
eind komen. Dat maakt het juist
zo interessant, binnen geloof en
kerk.
Ook bovenstaande vragen en ant-
woorden hebben iets van een
zoektocht. Het kan altijd beter,
vollediger. Laten we elkaar daarin
alle ruimte gunnen en geven.
Laten we elkaar op onze zoektocht
door het leven blijven vergezel-
len, als verrijking voor ons eigen
leven, als een dienst aan elkaar, in
de gewone dagen van ons leven
maar ook bij verrassende momen-
ten die zich zomaar aandienen.

Met dank aan Pastor J. Suidgeest

Lourdesreis van 1 t/m 6 oktober
Woensdag 1 oktober vertrokken we om 4 uur met een volle bus West-
friezen vanuit Hoogkarspel richting Eindhoven. Van daaruit gingen we
met het vliegtuig naar Lourdes. We hadden een hotel op vijf minuten
loopafstand van de Heiligdommen. Mijn vriendin en ik hadden samen
een luxe kamer. Alle dagen werden we begeleid door onze hotelgids
naar de vieringen en bezienswaardigheden in Lourdes. Vele vieringen
hebben we meegemaakt, maar onze eigen viering met onze pastors Ko
Kuin en Mariet Vet sprak ons het meest aan en ook de handoplegging.
De excursie naar de Pyreneeën was buitengewoon mooi en ook de
mooie wandeling die we gemaakt hebben naar de plek waar Bernadette
vroeger schapenhoedster was. Er was nog zoveel meer zoals de licht-
processie, de viering bij de grot, het gezamenlijk koffiedrinken met de
mensen uit het zorghotel, de saamhorigheid en de band, die je
opbouwde met de groep. Ook de weergoden werkten mee, we hadden
prachtig weer. Alles bij elkaar heeft het een grote indruk op ons achter-
gelaten en hebben dit voor geen goud willen missen.

Helma Bakker

INGEZONDEN



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 (P. C.I.) kan u
daar misschien bij helpen.

Bel voor Wervershoof:
de heer K. van der Werf,
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.
P. C. I. Wervershoof
bankrekeningnummer
36.89.50.654

Zodat wij
met elkaar om elkaar
kunnen geven
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KERK EN SAMENLEVING

Wij geven om elkaar!

Inmiddels hebben alweer twee
koorworkshops in dit nieuwe
seizoen plaatsgevonden.
Tijdens de eerste avond was de
eerste activiteit: kennismaking
met elkaar. Hoewel de meeste
deelnemers elkaar al kenden van
de worskhops in het vorige sei-
zoen, zagen we toch ook een aan-
tal nieuwe gezichten.
Vanwege de Medemblikker hard-
draverij was de groep nog niet
voltallig.
Dat was de tweede avond wel an-
ders. Ondanks enkele afmeldin-
gen, was het nu toch aardig vol in
’t boetje.
Zo’n 29 zanglustigen zetten zich
aan de Latijnse muziek.
Het bleek meteen al een pittige
opgave om de Gregoriaanse In-
troituszang “In Die Nativitatis
Domini”, oftewel: het intredelied
voor de geboortedag van de Heer
tot een goed einde te brengen. We
waren er dan ook het hele uur
voor de pauze met veel plezier

mee zoet. Na de pauze aan de slag
met de Choralmesse van Anton
Bruckner.
Na het beluisteren van het Kyrie
en Gloria uit deze mis, probeer-
den de cursisten mee te lezen en
te zingen aan de hand van de
bladmuziek.
Uiteindelijk konden we de avond
afsluiten met het zingen van het
1e Kyrie.
De volgende workshops zijn ge-
pland voor maandagen 10 no-
vember en 8 december vanaf
20.00 uur in De Inzet.
Er zal dan steeds minder geluis-
terd, en steeds meer gezongen
worden. Maar: instappen kan nog
altijd.
Omdat het de bedoeling is dat de
koorworkshoppers ook worden
betrokken bij de koorzang tijdens
de viering op 1e Kerstdag met het
gemengd koor, komt er wellicht
ook nog een extra studiedag op
zaterdag. Die datum is nu nog
niet bekend.

Het orgel
Het orgelseizoen ligt inmiddels
weer achter ons. Drie mooie con-
certen werden bezocht door ge-
middeld 45 orgelliefhebbers. De
organisten die respectievelijk op-
traden waren Jan van der Leek op
1 juni, Ton van Eck op 6 juli en
Pieter Rynja, Harry Hoogenberg
en Jan van der Leek op 14 septem-
ber.
Voor het nieuwe seizoen zijn we
inmiddels alweer bezig met het
uitnodigen van organisten.
De eerste concerten zullen dan
plaatsvinden in mei en juni, het
derde weer in september tijdens
het Open Monumentenweekend.

WORKSHOPSKoormuziek
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Duurzame economie begint met
Solidaridad

Samen met de kerken heeft So-
lidaridad veel bereikt in twin-
tig jaar eerlijke handel, maar er
moet nog veel gebeuren. We
blijven aandacht vragen voor
de misstanden en de lange weg
die nog te gaan is. Wij roepen
consumenten op solidair te
zijn. Steun Solidaridad om ook
in andere landen te werken
aan een eerlijk bestaan voor
boeren en boerinnen. Uw bij-
drage via de collecte is hard
nodig voor onderstaande pro-
jecten.
– Coöperatievorming van kof-

fieboeren in DR Congo. Om
de tussenhandelaren uit te
schakelen en een betere prijs
te ontvangen.

– Trainingen voor Indiase ka-
toenboeren om zonder land-
bouwvergif te gaan werken.

– Het uitbannen van slavernij
in de cacaoteelt in Ivoorkust.

– Emancipatie, gelijke rechten
en beloning van vrouwen op
fruitplantages in Ghana en
Burkino Faso.

HET VERHAAL VAN FRANCISCA

Achter ieder product schuilt een mens met een verhaal – een
verhaal over een bestaan.
In waardigheid, of over uitbuiting en armoede. Een van de
lastigste kenmerken van de Wereldmarkt is de verregaande
anonimiteit. Wij weten niets over de handen die onze pro-
ducten maken.
Solidaridad zoekt naar de mens achter het product: je koopt
niet iets, je koopt van iemand.

Giro 180 44 44
www.solidaridad.nl/
advent

Solidaridad werkt al twintig jaar succesvol aan eerlijke handel,
waardoor miljoenen boeren en arbeiders niet langer in armoede leven.
Zo ook Francisca Quevedo Chinguel uit Peru.

Ik ben zevenentachtig jaar geleden geboren in Piura in de Andes. Ik ben koffieboerin in ruste sinds
mijn dochter de boerderij heeft overgenomen. Ik vraag me wel eens af hoe het er hier uit zou zien
als de zegen van de eerlijke handel aan ons was voorbij gegaan. Zouden onze kinderen en klein-
kinderen dan naar school zijn gegaan? Zouden er dan coöperaties zijn opgericht om de tussenhan-
delaren te verjagen? Ik denk dat ik u, daar in het hoge Noorden, naar de bekende weg vraag.
Zonder eerlijke handel zou u niet weten wie de aarde vruchtbaar maken met natuurlijke mest en
compost. Van wie de handen zijn die de koffiebessen plukken. Ik denk dat u dan koffie zonder ver-
haal had moeten drinken. Zonder een gezicht. Omdat het genieten van koffie ons dichter bij elkaar
brengt, denk ik dat u net zo blij bent met eerlijke handel net als wij.’



Op 23 augustus 2008 is overleden
Meinardus Nicolaas (Meindert)
Bakker, op de leeftijd van 79 jaar.
Een bewogen tijd is het geweest
als we denken aan dagen, weken
en maanden, kort geleden, het
dragen van een ernstige ziekte,
van in moeten leveren aan levens-
kracht, hijzelf een beminde echt-
genoot, vader en opa, met stilte
die er over zijn leven is gekomen.
Geboren in Hoogkarspel is Mein-
dert opgegroeid in een gezin met
vier zussen en één broer. Zijn
jeugd heeft hij doorgebracht in
Zwaagdijk. Hij trouwde met zijn
liefde, Guur Haakman. Zij gingen
wonen in Wervershoof. Er werden
drie kinderen geboren. Zij waren
zijn alles, ook en juist in hun ver-
dere leven dat zij hun levensweg
zijn gegaan in eigen gezin. Acht
kleinkinderen zijn er gekomen.
Als tuinder begonnen ging zijn
werk over in de bouw. Naast zijn
werk in de bouw had hij tulpen.
Dit als een welkome en extra ver-
dienste, gericht naar de kinderen.
Het hele gezin was erbij betrok-
ken als het de drukke tijd was.
In zijn tuin en kas achter huis
(Bonstraat) was hij graag bezig.
Met vakkundigheid deed hij me-
nige klus voor familie, buren en
kennissen. Zijn verschijning was
bekend: het geklak van zijn klom-
pies, blauwe overall, hoedje op,
sigaartje in het hoofd. Op een
schilderij thuis is het te zien, een
stil leven, een doorkijk naar een
werkzaam leven, mooi uitgebeeld.
Meindert heeft veel voor de ge-
meenschap en parochie betekend.
Hij was intensief betrokken bij de
Gymver. VVW, bij de Gemeen-

schapsveiling en bij de Stichting
Herwonnen Levenskracht. Jaren-
lang was hij collectant in onze
kerk. Voor hem was er enkele
jaren geleden een koninklijk
lintje, ridder in de orde van
Oranje Nassau, uiting van waar-
dering en dank voor vele verdien-
sten. Ook werd hij eens uit-
geroepen met de Carnavalsdagen
tot erevorst.
In april 2007 kwam er na mindere
dagen en na onderzoek in het
ziekenhuis een zorgelijke uitslag.
Verschillende behandelingen, ku-
ren en bestralingen volgden er.
Het was een zware tijd. Naast be-
tere dagen waren er ook dagen
van terugslag en moeten inleve-
ren. Met liefde en zorg omgeven
zijn de laatste weken en dagen
thuis bijzonder geweest, een sa-
menzijn als gezin, voor elkaar een
kracht en troost, tot er een defini-
tieve stilte over zijn leven kwam.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren we met velen samen, met
dankbare woorden en vele herin-
neringen. Op 28 augustus was de
begrafenis op het kerkhof.

Op 27 augustus 2008 is in Huize
St. Jozef gestorven Truus Copier-
Laan. Het was op de leeftijd van
82 jaar. Circulaire-woorden zijn er
daarna gekozen en verstuurd,
daarop de woorden: verdriet en
dankbaarheid, nauw met elkaar
verbonden. Zo voelde dat in die
dagen. En ook andere woorden,
trefwoorden, van toepassing en
van harte gekozen: liefde, zorg-
zaamheid en wijsheid. Invulling
van een beminde levensweg. Het
was mooi daaromheen de woor-
den te zien: genieten en zolang.
Want zo stond het er: wij zijn
dankbaar dat wij zolang van haar
liefde, zorgzaamheid en wijsheid
hebben mogen genieten. Genie-
ten, er vreugde aan mogen bele-
ven, veel voldoening en gelukkige
momenten samen. Dat als erva-
ring binnen het gezin, familie en

wijdere kring. En dat…. zolang.
Het betekende: heel lang. Het kon
niet lang genoeg duren. Er hoefde
eigenlijk geen einde aan te
komen.
Op 2 februari 1949 was er het
huwelijk met Arie Copier, vanuit
Utrecht naar hier gekomen.
Samen op weg naar een gelukkige
levensweg. Er kwam een groot
gezin, liefdevol opgevoed. Een-
voud van leven, dat mogen we
zeggen in herinnering en dank-
baarheid. Echtheid van leven,
oprecht en van harte een moeder
en oma. Ze genoot van de kleine
dingen die zich aandienden, die
ze zag, met een tevreden voldoe-
ning. Ze had een eigen manier om
de dingen te zeggen, met een
glimlach. Ze had het vermogen
zich in te leven in het wel en wee
van vele anderen. Ze maakte daar-
bij geen onderscheid in meer of
minder. Ze had belangstelling
voor haar achterban, dat was een
hele kring om haar heen. Ze
kon het doen met een luisterend
oor en welwillende aandacht. Ze
maakte het circulaire-woord waar:
bij jou was liefde voelbaar.
Haar laatste levensjaren, na het
overlijden van haar man, de laat-
ste zeven jaar, zijn bijzonder ge-
weest, met tweemaal een ernstige
terugval en de moed en de kracht
om weer terug te komen, ervoor
te gáán, bewonderenswaardig. Als
moeder heeft ze veel gegeven, ze
heeft veel teruggekregen. Om
haar heen in haar laatste levens-
fase was er de aanwezigheid van
een dankwoord, een gebed, een
lied of muziek, of gewoon stilte,
tot er over haar eigen leven een
definitieve stilte kwam.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen. Zij
zelf riep veel op aan dank en
herinnering, in verbondenheid
samen in mooie gedachtenis-
woorden. Op 30 augustus was de
begrafenis in het familiegraf op
het kerkhof.
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Op 29 augustus 2008 is in het
ziekenhuis in Hoorn overleden
Mia Rood. Het was op de leeftijd
van 80 jaar.
We kennen het verhaal van een
ongelukkige val in haar woning,
op een zondagmiddag in augus-
tus. En de dag erna en de verdere
tijd, een ziekenhuisopname in
Hoorn, een operatie. Na een kort
verblijf volgde een opname in het
Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek voor revalidatie van haar
been, een langdurige revalidatie
die nodig was, op weg naar her-
stel. Er kwam een onverwachte
terugval, een ernstige terugval in
de situatie van dat moment, en
een teruggaan naar het zieken-
huis in Hoorn. Daar kwam er
stilte in de zorg die er was, een
stilte voorgoed over haar leven.
Het was een stilte die zich voort-
zette naar velen, die er kort
daarna van hoorden, een verdrie-
tig bericht dat insloeg bij allen die
haar goed kenden, met haar ver-
bonden waren, met de betekenis
van haar persoon en leven voor
ogen.
Herinnering is er aan de actieve
jaren van haar leven in ons mid-
den, invulling van maatschappe-
lijk werk, betrokken bij mensen,
met deskundigheid in haar ba-
gage, een warm hart voor al dege-
nen voor wie zij opkwam en die
zij kon helpen. Zij zelf in haar rol
als bemiddelaar, een toeverlaat,
met een luisterend oor en onder-
steuning. Zij kon een weg zoeken
en vinden in het netwerk van in-
stanties en bij de overheid. Wat is
het van grote waarde dat veel
mensen een dankbare herinne-
ring met zich meedragen, vooral
ook om de manier waarop, zoals
zij handelde en zoals zij aan hún
zijde stond met raad en daad.
Na een actieve invulling van werk
en leven heeft ze ervoor gekozen
om in Wervershoof te blijven
wonen. Het was haar thuis gewor-
den. Ze kende veel mensen en ze
heeft op vele manieren contact
gehouden. Talloos zijn haar tele-
foontjes geweest, een geschreven
kaart of brief, een attentie, een be-
zoek. Attente aandacht in wat ze
zag, in wat ze deed, in wat daarin
zo werd gewaardeerd.
In haar laatste levensjaar, ook al

daarvoor, was er zorg om haar
gezondheid, met behandelingen,
in moeten leveren, afhankelijk-
heid. Om haar heen was er aan-
dacht en een hartelijke hulp
vanuit een kring van vriendschap
en waardering naar haar toe.
In onze St.Werenfriduskerk, waar
zij binnen de parochie zoveel
jaren een warme band mee had,
met waardering voor al die vrij-
willigers en medewerkenen, voor
het kerk-zijn in deze tijd, was er
een Avondwake en Uitvaartlitur-
gie, om haar te danken voor een
hele bijzondere invulling van
leven en werken binnen de ge-
meenschap. De crematie was op
3 september in Hoorn, in beslo-
ten kring. Een laatste groet en ook
daar heel veel dank.

Op 25 september 2008 is in
het Verpleeghuis ‘Lindendael’ in
Hoorn overleden Everdina
(Dina) Kappelhof-Peerdeman.
Ze bereikte de leeftijd van 84 jaar.
De laatste jaren en vooral de laat-
ste fase van haar leven vinden we
uitgedrukt in de aanvangswoor-
den van de circulaire: ‘Langzaam
ben je moegestreden, rustig van
ons weggegaan. Nu is er verdriet
om het heden maar de dankbare
herinnering blijft bestaan’.
In Bovenkarspel werd zij geboren
op 24 september 1924. Na drie
jaar verhuisde het gezin naar
Zwaagdijk-West. Daar heeft ze
haar jeugd doorgebracht. Zij was
de jongste van 10 kinderen, waar-
van er vier als kind zijn overle-
den, een hele verwerking. Ook de
oorlogsjaren, de jaren 40-45,
waren vol zorg en moeilijk van-
wege de verzorging van haar moe-
der en zus Trien. Aan het eind van
de oorlog zijn zij, vier dagen na
elkaar, gestorven. Na de oorlog
kwam er een nieuwe, mooie fase
in haar leven. Na ruim twee jaar
verkering was op 16 juni 1949 de
trouwdag, haar huwelijk met
Toon Kappelhof. Als woonplaats
werd Zwaagdijk gekozen. Het zou
een tijd worden van achttien jaar.
In de loop van de jaren werden

vier dochters geboren. Moeder
Dina was een zorgzame vrouw.
Met weinig middelen kon ze to-
veren in de huishouding en in de
verdere verzorging. Ze hield van
netjes. Na Zwaagdijk kwam Wer-
vershoof in beeld om er te gaan
wonen. Het werd de Dorpsstraat,
bijna zestien jaar. Het werd daarna
de Bannestraat. In die periode is
haar dochter Margareth overle-
den, met groot verdriet in haar
hart. Ze had het er heel moeilijk
mee. Toen moeders conditie wat
minder werd volgde er een ver-
huizing binnen Wervershoof naar
de Olympiaweg, een senioren-
woning. Het is een mooie tijd
geworden. Daar was ook de bij-
zondere dag van het gouden
huwelijksfeest in de zomer van
1999. Vader Toon kreeg al gauw
na dit feest geen mooi bericht
vanuit het ziekenhuis, doelend
op een ernstige en ongeneeslijke
ziekte die zich openbaarde. Een
ziekbed volgde. Op 7 december
van hetzelfde jaar 1999 kwam
zijn overlijden, opnieuw een hele
verwerking en afscheid moeten
nemen. In de verdere tijd had
moeder toch weer de nodige veer-
kracht om er het beste van te
maken, met haar scootmobiel,
met vele sociale contacten, genie-
tend van de kleine dingen in het
leven. In februari 2006 kreeg zij
zelf een beroerte, met inperkende
gevolgen. Een langdurige en
moeizame revalidatie was ermee
gemoeid. Ze deed dapper haar
best maar beperkingen bleven.
Uiteindelijk werd Huize ‘Linden-
dael’ haar laatste adres voor ver-
zorging en opvang. Beetje bij
beetje nam nu haar levenslust af.
De dag na haar verjaardag, 84 jaar
geworden, is zij rustig ingeslapen.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren er dank- en afscheidswoor-
den, gericht naar een beminde
moeder en oma. Op 29 september
was de begrafenis in het familie-
graf, bij haar man. Zij moge
rusten in vrede.
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Op 4 oktober 2008 is in het
ziekenhuis in Hoorn overleden
Theodorus (Theo) Hooiveld, op
de leeftijd van 85 jaar. ‘Hij heeft
nu zijn verdiende rust gevonden,
daar heeft hij zo naar verlangd’.
Deze woorden zeggen iets over de
laatste levensfase waarin deze
beminde echtgenoot, vader en
opa veel moest inleveren aan ge-
zondheid en levenskracht.
Het is zijn levensverhaal vanaf
zijn geboortedag, 16 juli 1923, dat
ons voor ogen mag komen.
Theo was de oudste binnen een
groot gezin. Op jonge leeftijd
vond hij werk in de Wieringer-
meer. Tijdens de oorlogsjaren
werd hij te werk gesteld in
Duitsland. Na de oorlog was hij
werkzaam op de Driehuizen bij de
fa. Vertelman in landbouwwerk-
tuigen en schuiten. Het was zijn
passie, met voldoening en vak-
manschap uitgevoerd, 40 jaar
lang. Daarna met een vaste aan-
stelling bij het Waterschap. Om
gezondheidsredenen kwam hier
een eind aan.
Zolang zijn gezondheid het toe-
liet zette hij zich na zijn pen-
sionering ruim acht jaar in als
drukker van het parochieblad Nu
en Straks.
In zijn persoonlijk leven was er de
gelukkige levensweg samen met
zijn levensgezel, Cecilia Vlaar.
Vlak na de oorlog in 1946 was er
het eerste contact, een begin-
nende verkering en liefde voor
elkaar. In november 1949 was er
de huwelijksinzegening. Het zou
worden een lange en gelukkige
relatie voor het leven. Na enkele
jaren werden zij ouders van een
zoon, Cor, een gelukkig gezin.
Heel wat huwelijksverjaardagen
en kroonjaren zouden er volgen,
zoals ook een schoondochter,
Alie, in hun leven, in hun hart
zou komen. En in de verdere
jaren twee kleindochters, Sandra
en Miranda. Ook hún leven is
verder gegaan, in hún relatie en
liefde.
Enkele verhuizingen zijn er ge-
weest, de laatste 12 jaar was er de
vertrouwde woning en omgeving
van het Dr. Pinxterplantsoen.
In lief en leed is er in de voort-
gang van Theo’s leven het ver-
driet geweest van broers en

zussen die er zijn gestorven. Het is
de kwetsbaarheid van het leven
ervaren, vooral dichtbij in het te
vroege heengaan van schoon-
dochter Alie na een ernstige
ziekte, onverdiend en onvoorspel-
baar.
Het was een zware verwerking in
zijn leven, van in moeten leveren
aan kracht, overeind proberen te
blijven en verder proberen te
gaan. Er waren voor hem enkele
ziekenhuisopnames en behande-
lingen, herstelperiodes ertussen
door en verzorging die hij niet
kon missen. Een laatste opname
in het ziekenhuis was noodzake-
lijk. Er was nu echt zorg hoe het
verder zou gaan. Zijn krachten
waren op. Er kwam een defini-
tieve stilte.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren we samen om te gedenken
en om te danken een beminde
echtgenoot, een zorgzame vader
en trotse opa. In een terugblik
naar zijn leven was er dankbaar-
heid en troost. Op 8 oktober was
de begrafenis op het kerkhof.

Op 9 oktober 2008 is in Huize
St. Jozef gestorven Annie Laan-
Steltenpool, op de leeftijd van
83 jaar.
Wervershoof was haar geboorte-
plaats, het was op 10 februari
1925. Hier bracht zij haar jeugd
door. Toen kwam er een andere
omgeving. Na haar huwelijk op
22-jarige leeftijd met Piet Laan
volgde een verhuizing naar
Zwaag. Het werd wonen in een
klein en knus huisje. Als ouders
hebben zij moeten verwerken dat
hun eerste twee kinderen heel
vroeg zijn gestorven. Gelukkig
werden er nog vijf kinderen gebo-
ren. Ze waren heel blij. De voort-
gang van hun leven en van hun
gezin, van hun aanwezigheid bin-
nen de gemeenschap van Zwaag,
heeft lang geduurd, heeft vele le-
vensjaren gegeven.
Herinnering aan gelukkige jaren
thuis doet denken aan geborgen-
heid, aan thuis komen en weer op
weg gaan. Het doet denken aan

feestdagen, aan Kerstmis, Pasen
en Pinksteren, aan de Jaarwisse-
ling en Sint Nicolaas.
Het doet denken aan vakantie-
dagen en verjaardagen vieren,
aan wat er samen was te onder-
nemen in eigen omgeving.
Het doet denken aan familiespel-
letjes waar zij van hield: bingo,
sjoelen, een ijsrevue meemaken,
een fietstochtje maken.
Moeder had veel steun aan haar
man, als zij mindere dagen mee-
maakte, als ze ziek was en een
helpende hand goed kon gebrui-
ken. Tien jaar geleden stierf haar
man. Het gaf in haar eigen kwets-
baarheid een hele verandering en
verwerking. Er was iets weg uit
haar leven.
Na vele jaren weg geweest te zijn,
in een andere omgeving in West-
friesland, Zwaag, is zij ongeveer
vier jaar geleden in Wervershoof
teruggekomen. Ze heeft de goede
verzorging van Huize St. Jozef
mogen ondervinden. Dat kon ze
waarderen. In een laatste levens-
fase was er voor haar onverwacht
een zware terugslag met zorg hoe
het verder zou gaan. De aan-
vangstekst op de circulaire is van
toepassing geworden: Hand in
hand zijn wij gegaan tot aan de
drempel. Moegestreden, door
onze liefde omringd, ben je van
ons heengegaan, een beminde
moeder, oma en over-oma.
In onze kerk was op 13 oktober
2008 de Uitvaartliturgie, met de
betekenis van haar leven voor
ogen en genoemd. Daarna was de
crematie in het crematorium in
Schagen.
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Op blote voeten rent Hannah
over de klei aan de rand van de
rivier.
Achter haar loopt een rij
voetstappen langzaam vol
water.
Eindelijk stopt Hannah.
Ze draait zich om en kijkt naar
de sporen die ze heeft
achtergelaten.
Voorzichtig loopt ze terug en
kijkt naar het spoor.
Echte voetstappen.
Pas dan ziet ze dat ze het spoor
van een groot hoefdier heeft
gekruist.

En daar, dat moeten
vogelpootjes zijn, van
watervogels.
Vaag kun je de afdrukken van de
vliezen tussen de tenen zien.
Ook vogels zonder vliezen
hebben sporen nagelaten.
En gekrabbel dat uit het water
komt en er weer in gaat.

Hoe beter Hannah kijkt, hoe
meer ze ziet. Steeds langzamer
loopt Hannah.

Uiteindelijk staat ze stil. Ze bukt
zich en raapt een schelpje op.

Met het schelpje in de hand gaat
ze zitten.

In de verte pikt een vogel naar
pieren. Langzaam komt hij
dichterbij.
Hannah blijft doodstil zitten.
Dichterbij, nog dichterbij komt
de vogel.
En opeens vliegt hij weg.

Achter zich hoort Hannah iets
ritselen, maar niemand laat zich
zien.
Een krekel zingt en een vlieg
zoemt om haar hoofd.

Even later ligt Hannah in het
gras van de uiterwaarden.
Ze kijkt naar de torretjes en de
vliegjes in het gras.
Een lieveheersbeestje strijkt op
haar hand neer.

‘Ben jij het die mij heeft laten
zien waar God woont?’,
vraagt ze.

‘Hij is hier pas nog op bezoek
geweest. Voel jij dat ook?’

Bram Laurentius Cornelis,
zoon van Barend en
Marian Heddes-Schuitemaker.

Tom Antonius Jacobus,
zoon van Ronald Grooteman en
Carla de Haan.

Een hartelijke felicitatie aan de
doopouders met de doop van hun
kind, op weg naar een gelukkige
levensweg, met wensen van ge-
zondheid, blije kinderjaren, heel
veel goeds.

JUBILEUM

25 jaar: Dick en Diana Verdon-
schot-Kraakman

40 jaar: Jaap en Hilda Lakeman-
Ettema

50 jaar: Kees en Tiny Dol-Bijvoet
50 jaar: Frans en Lida Hoogland-

Hoffer.

Een hartelijke gelukwens aan
onze bruidsparen, in herinnering
aan ieders bijzondere huwelijks-
verjaardag, een momentopname
temidden van gezin, familie en
goede vrienden. Nogmaals profi-
ciat.

GEDOOPT

INLEVERDATUM KOPY VOOR DE VOLGENDE UITGAVE:

WOENSDAG 3 DECEMBER 2008

UW CONTACTPERSOON:

VOOR DE KINDEREN

Voetsporen
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