
NU EN
STRAKS

40-DAGENTIJD
ASWOENSDAG

Wanneer je vast,
zet dan geen somber gezicht

zoals de schijnheiligen,
want zij vertrekken hun gezicht

om met hun vasten
op te vallen bij de mensen.

Ik verzeker jullie,
ze hebben hun loon al.

Maar als jij vast,
zalf dan je hoofd

en was je gezicht,
opdat het bij de mensen

niet opvalt dat je vast,
maar wel bij je Vader,

die in het verborgene is;
en je Vader,

die in het verborgene ziet,
zal het je lonen.

Matteüs 6, 16-18
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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
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VAN DE REDACTIE

Het parochiebestuur kan terugzien op een zeer ge-
slaagde actie kerkbalans, u heeft weer laten zien
dat u de parochie en de kerk een warm hart toe-
draagt. Daarom laten we deze keer in de rubriek
“Werkers van Werenfried” de tellers van Actie
Kerkbalans aan het woord.
Toch zijn er nog andere delen in de wereld die op
uw steun rekenen. Als u vanwege de vastentijd
goede voornemensmaakt om het wat sober te hou-
den, heeft u aan het eind van deze periode vast nog
wel iets over voor de Vastenactie.
De werkgroepen van Eerste Communie en Vormen
zijn weer druk bezig met de voorbereidingen en
schrijven daar ook over. En de prijsjes voor de win-
naars van de kleurwedstrijd liggen natuurlijk weer
klaar.
Dit was het voor deze keer, wij wensen u veel lees-
plezier
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21-22 februari:
CARNAVALSZONDAG
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Wervershoof.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Pastor C.Koning.

VEERTIGDAGENTIJD
25 februari: ASWOENSDAG

Woensdag 19.00 uur:
Aswoensdagviering in de kerk,
met Heren v/h koor. Uitdelen van
het as-kruisje. Pastor J.Suidgeest.
N.B. Aswoensdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

28 februari-1 maart:
1e ZONDAG

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor. Groep Andijk.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Dames-
koor. Pastor J.Suidgeest.
Beide vieringen in dit eerste
weekend van de Veertigdagentijd
zijn een boetevie-
ring, in onze voorbe-
reiding op weg naar
Pasen.

7-8 maart:
2e ZONDAG
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Pastor C.Koning.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor. Pastor J.Suidgeest.
Een momentopname: 30 jaar…..

14-15 maart:
3e ZONDAG

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met
Kinder/Jeugdkoor.
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met A.O.W.-
Jongerenkoor. Pastor J.Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

21 - 22 maart:
4e ZONDAG

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Heren-
koor. Pastor J.Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Andijk.

28-29 maart:
5e ZONDAG
Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J.Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

4-5 april:
PALMZONDAG

Vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
Zaterdag 15.00 uur:
Vormselviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Zaterdag 18.00 uur:
Vormselviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Vormheer in beide vieringen is
Oud-deken H.Post uit Aalsmeer,
met assistentie van
Pastor J. Suidgeest.
Zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor J.Suidgeest.
Palmzondagviering, met de
zegening en het uit-
delen van palmtak-
jes. Palmzondag is
het begin van de
Goede Week.

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!

In dit rooster zijn opgenomen de vieringen
vanaf 21 februari tot en met 5 april 2009



Woensdag 25 februari is het As-
woensdag, zondag 12 april is het
Pasen. Daartussen ligt een tijd van
40 dagen, de Veertigdagentijd of
Vastentijd.
We komen daarin bekende woor-
den tegen: bezinning, inkeer,
ommekeer, vasten, vastenactie,
bekeren, iets extra’s doen. We
bereiden ons voor op Pasen.
In vroegere jaren was er vanuit de
kerk een nauw omschreven invul-
ling. Dan was je voorbereiding
goed. Voor de ouderen zal er zeker
herinnering aan zijn: slechts een-
maal per dag een vollemaaltijd ge-
bruiken; op vrijdag geen vlees
eten; niet snoepen, niet feesten,
geen trouwdatum afspreken in die
periode. Er was een algemene
volgzaamheid zonder er vragen
over te stellen.
In de loop van de tijd is dat gaan
veranderen. Die vroegere invul-
ling is verdwenen. Dat is op zich
niet erg, daarmee verbonden de
mogelijkheid en de uitdaging om
te zoeken naar andere, eigen vor-
men van soberheid, van bezin-
ning en bekering, van een zinvolle
voorbereiding op weg naar Pasen.
Want de Veertigdagentijd is en
blijft een bijzondere tijd! Hoe zin-
voller de Veertigdagentijd inge-
vuld, hoe zinvoller het Paasfeest
gevierd!
Over de Veertigdagentijd of Vas-
tentijd wordt vanuit verschillende
invalshoeken geschreven, met
voorbeelden die we kunnen ge-
bruiken op onze eigen weg van
40 dagen. Het zijn herkenbare
voorbeelden, niet ver van ons van-
daan, niet overdreven, spectacu-
lair of uit een andere wereld. Het is
allemaal dichtbij te vinden en
daarom in te vullen.

Aandacht voor de Vastenactie mag
als eerst worden genoemd.
De Vastenactie is niet meer weg te
denken uit de Veertigdagentijd,
een eigentijdse en bijzondere
vorm van aandacht voor en hulp
aan de medemens, denkend aan
de DerdeWereld. Daarbij denkend
aan onze eigen bevoorrechte situa-
tie van welvaart en leven, een

groot verschil. Het zou mooi zijn
om die aandacht op meerdere mo-
menten te hebben, verspreid door
de 40 dagen, het Vastenactiezakje
thuis op een zichtbare plaats. Het-
zelfde geldt voor de spaardoosjes
voor de kinderen.
Een ander voorbeeld: de vrijdag
van vroeger nú iets anders inge-
vuld en toch ook met gelijkenis:
eet met het gezin sober op de 6
vrijdagen in de Vastentijd. Leg het
uitgespaarde opzij voor de Vasten-
actie. Ook voor de andere dagen
mag gelden: lever wat in met
roken, snoepen, met eten en drin-
ken. Richting Vastenactie denken
(voor het uitgespaarde) is een goed
idee. Ervaar het eens een hele dag
om honger te hebben. Hoe velen
zijn er niet in de wereld, die hon-
ger lijden. Gooi een bedelbrief, of
een brief voor een goed doel, niet
zo maar in de prullenmand. Doe
eens iets vrijwillig en gratis. Onze
houding tegenover anderen. Wees
hartelijk in toevallige ontmoetin-
gen. Maak je niet los van mensen
die je lastig vallen. Wees positief
in je oordeel en gesprek. Heb eens
wat (extra) tijd over voor een
ander. Denk ’s avonds eens na of
je iemand tekort hebt gedaan of
bent vergeten.

De kerk.
De binnenkant van de kerk is be-
langrijk voor de binnenkant van
de mens. De Veertigdagentijd
heeft 6 zondagen (ook zaterdag-
avond). Sta er eens 6 keer voor
open, wat er in de vieringen aan
teksten, gebeden en liederen tot
ons komt, om daarmee op weg te
gaan naar Pasen, groeienderwijs.
Stimuleer de kinderen voor Ge-
zinsviering, Kindernevendienst en
het Spaardoosje. Ondersteun met
eigen stem de samenzang in de
kerk. Zingen schept verbonden-
heid. Zingen is versiering in de
liturgie. Actief meezingen ver-
hoogt de actieve deelname aan de
viering.
Het zijn maar een paar voorbeel-
den, haalbaar. Het mag ook langs
een andere weg, op een andere
manier, een eigen keuze.

Interessante vraag met Pasen, in
een terugblik naar de 40 dagen, zal
zijn: Is het een bijzondere tijd ge-
wórden. Wat hebben we willen
kiezen? Wat hebben we aange-
pakt?Wat vondenwe voor ons zelf
een goed idee?
Het antwoord dán, met Pasen,
kunnenwe eenwelkome invulling
geven, want vanaf dit moment
kunnenwe eraanwerken, vanaf de
eerste dagen. Laten we vindingrijk
op weg gaan, een goede 40-dagen-
reis van harte toegewenst.

Pastor J.Suidgeest

VEERTIGDAGENTIJD

Armoe
Veel mensen zitten aan de grond,
komen financieel niet meer rond.
Door omstandigheden geen kans op een
baan,
en leven een sober, karig bestaan.

Je wilt meedoen maar ’t gaat niet meer,
alles kost geld, en dat doet zeer.
Je moet zien te overleven,
de laatste centen aan de energie-nota
geven.

Dat zijn moeilijke tijden,
en een dagelijks strijden.
Soms is ’t leven uitzichtloos,
voel je je berooid en moedeloos.

Veel mensen vragen zich af,
waarom is armoe zo’n straf?
Hoe moet ik dan nog geloven?
God kan van alles beloven!

Toch haal je kracht uit kleine dingen,
en ziet een kind op een schoolplein
springen,
vogels bij de voederplank,
je denkt: de zon schijnt! God zij dank.

Het word weer lente, je voelt de natuur
en ineens lijkt ’t leven minder zuur.
De klanken van mooie muziek,
Deze dag is zo uniek.

Een vers kopje koffie, de zon op je huid,
Het maakt vaak zo veel uit.
Je vergeet even de zorgen
Voor de dag van morgen.

Een buur spreekt je aan,
het brengt kleur aan je bestaan.
Ieder lichtpunt is van waarde,
op deze, soms zo harde aarde.

Arda Koomen-Kuip
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Uit de vergadering van
december 2008
en van januari 2009

FINANCIËN EN
ONDERHOUD

De concept-jaarstukken 2007
nemen we door, daarna met
akkoord getekend. Voor Actie
Kerkbalans 2009 zet de penning-
meester de financiële cijfers bij el-
kaar, baten en lasten. Daarbij een
begroting als richtsnoer voor het
meedoen aan de Actie zelf. Deze
cijfers worden in de bekende en-
veloppe meegegeven, met korte
toelichting. Altijd weer span-
nend.
In de pastorie komen twee rook-
melders, een op de zolder en een
in de gang op de eerste verdie-
ping. De scheuren in de kerk aan
het plafond en aan de zijkanten
lijken groter te worden. Er zit
werking in. Monumentenwacht
maakt er melding van. Het lijkt
ons verstandig om via bouwbu-
reau bisdom er een deskundige bij
te halen. Een wijzerplaat van de
kerkklok moet aan de westkant
nog hersteld worden.
Op de pastorie is kachelstoring
geweest, enkele malen. Er is een
onderdeel vervangen. Overigens
zij opgemerkt dat de kachel al
heel wat jaren meegaat, vanaf
1987.
Wat onderhoud betreft kan een

6-jarenplan voor de pastorie wor-
den ingediend, in aanmerking
komend voor overheidssubsidie.
Een beperkt percentage is be-
schikbaar, verdeeld over 6 jaar. Er
zijn enkele onderhoudsposten die
o.i. in aanmerking komen.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS

Er zijn 2 offertes aangevraagd
voor een hek tussen het tweede
kerkhof en de omgeving bij het
Uitvaartcentrum. Het is belang-
rijk om het kerkhof goed af te
schermen, bij de sloot en de ach-
terkant van het Uitvaartcentrum.
De huidige (te) lage afscheiding is
niet voldoende, leert de ervaring.
Met de betreffende buren daar
(School, Uitvaartcentrum) is con-
tact geweest. Er is geen bezwaar
tegen plaatsing van het hek. Per 1
januari 2009 is een lichte prijsver-
hoging ingevoerd door fa.Vreeker
betreffende grafwerkzaamheden.
Dit geldt voor de komende 2 jaar.
Bekeken wordt of en hoe dit
wordt doorgevoerd in de tarieven.

GEMEENSCHAPSOPBOUW

Op 24 november 2008 was er een
vergadering van de Bezoekers-
groep. Pastor Maria Voss was te
gast. Zij heeft op verzoek iets ver-
teld over haar oog-handicap. Al
langere tijd kan ze niet meer in
het pastoraat functioneren en dat
is spijtig genoeg. Het was over en
weer een rustig en indrukwek-
kend verhaal, goed om het te
horen. Wat de Kindernevendienst
betreft wordt gekozen voor een
andere vorm van materiaalvoor-
ziening. De verzending gaat per e-
mail. Het moet nog even wennen.
In de vergadering wordt als een
memo genoemd, best het vermel-

den waard, dat onze pastor J.Suid-
geest in maart van dit jaar 30 jaar
in ons midden is! Het Parochiebe-
stuur is van gedachten om er op
een bepaalde manier aandacht
aan te geven, het zeker niet zo-
maar voorbij te laten gaan, en
neemt dit zelf ter hand!

KERK EN SAMENLEVING

De Adventsactie ‘Solidaridad’
heeft opgebracht 1.077 euro.
Dank voor dit mooie resultaat. Er
zijn datums afgesproken voor
deurcollecte P.C.I. en voor de We-
reldwinkel achter in de kerk.
Op 22 oktober 2008 was er in de
Schoof een avond over Mantel-
zorg, ter informatie binnen onze
gemeente, ook om te inventarise-
ren. Er is nog heel wat invulling
nodig.

CATECHESE EN LITURGIE

De voorbereiding op het Vormsel
en op de Eerste Communie is van
start gegaan, begeleid en gecoör-
dineerd door de beide Werkgroe-
pen. JeePee+ heeft een leuk
programma gemaakt voor het ko-
mend seizoen. Vanuit JeePee zijn
een aantal jongeren op het
A.O.W.-Jongerenkoor gegaan. Een
welkome aanvulling en verster-
king. Het Herenkoor heeft zijn
jaarvergadering gehad. Het work-
shopkoor heeft al verschillende
repetities gehad. Basisschool De
Schelp heeft voor alle klassen hal-
verwege de Advent een Advents-
viering in de kerk verzorgd, een
welkom gebeuren. De Werenfri-
dusschool heeft in de Advent een
kerstviering in de kerk verzorgd.
Ook dat was heel welkom en een
mooi geheel.

REGIO-NIEUWS

In het kerstnummer van ‘Nu en
Straks’ heeft Pastor Maria Voss
een hartelijke bijdrage geschre-
ven met Kerst- en Nieuwjaars-
wensen, en vooral ook wat nader
nieuws over haar oog-handicap
en zodoende niet meer kunnen

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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functioneren in het pastoraat. Zij
kondigt daarin ook een afscheid
aan, op zondag 18 januari, tussen
11.30 en 13.30 uur. Het is in
buurthuis Sarto, naast de kerk, op
Andijk-West. Namens de Weren-
fridusparochie zullen we aanwe-
zig zijn. Als herinnering willen we
haar de Werenfridusspeld geven,
en een enveloppe, voor eigen be-
steding. Over invulling van deze
vacature horen we tot nu toe niet
veel. Na de zondag van 18 januari
zullen we opnieuw van ons doen
horen, hoe verder. In Medemblik
is rond de jaarwisseling 2008/
2009 pastor G. Rizzo vertrokken,
na 4 jaar pastoraat aldaar. Er zijn
gesprekken met dekenaat en bis-
dom over invulling van deze
open plaats.
Dat was het voor deze keer.

ACTIE KERKBALANS 2009
De verzorging van een goed lo-
pende Actie Kerkbalans is elk jaar
belangrijk. Een goed opgesteld
draaiboek is daarbij een nuttige
aangever. Er komt genoeg bij kij-
ken, geruime tijd tevoren daar-
mee beginnend. Het komt aan op
een goede presentatie, het gaat
om het totaal van het adressenbe-
stand bijwerken, tijdig het mate-
riaal bestellen, het vullen van de
bekende witte enveloppe, het be-
naderen van de lopers, enz.
Dan komt het weekend in zicht,
halverwege de maand januari.
Voorafgaand, op woensdag, is er
het ophalen van de enveloppen
en de verspreiding ervan in de
navolgende dagen. De maandag-
avond, na het Kerkbalansweek-
end, is uitgetrokken voor het

terughalen van de retourenvelop-
pen.
Het langs de huizen gaan is na-
tuurlijk een hele operatie. Toch
heel vlot op deze maandag is er
het binnenkomen van al die
mensen die deze klus dan toch
maar weer hebben geklaard. Het
tellen kan beginnen, het klokken-
gelui wordt steeds vrolijker. Op
een gegeven moment kan aan de
Binding een bedrag worden door-
gebeld, een voorlopige score. Het
gaat uiteindelijk, voorbij deze
maandag, om een week later.
Want er loopt nog heel wat bin-
nen.
We mogen dankbaar terugkijken
op een geslaagde actie voor dit
jaar 2009. De stand is uiteindelijk
geworden het fraaie resultaat van
ruim 64.000 euro.
Heel veel dank aan allen die heb-
ben meegedaan. Op weg naar het
komende jaar een goed funda-
ment, breed gedragen. En dat
doet goed. Nogmaals dank.
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Beste parochianen vanWervershoof.

Graag wil ik langs deze weg u heel hartelijk bedan-
ken voor alle sympathie en blijken van waardering
die ik tijdens de afscheidsreceptie op 18 januari en
per post heb ontvangen. Het was voor mij een dag
om niet snel te vergeten. In de afgelopen vijftien jaar
heb ik heel veel mensen ontmoet en met heel veel
vrijwilligers uit de verschillende parochies samenge-
werkt. Om daar allemaal afstand van te nemen is
niet zo maar een twee drie gedaan. En dan gaat dat

nog wat betreft de werkzaamheden, maar contacten
met mensen is iets heel anders. Dat heb ik weer eens
ervaren. Gelukkig kan ik terugkijken op een hele
goede tijd van ‘kerk-zijn samen’. Daar heb ik een
steen aan mogen bijdragen en daar ben ik dankbaar
voor.
Ik voel me wat verlegen bij alle mooie woorden, de
gulle gaven van parochianen en vanuit het parochie-
bestuur; en niet te vergeten de zilveren speld van de
Werenfriedparochie. Dat is een blijvend cadeau met
goede herinneringen aan de fijne samenwerking
met pastor Suidgeest al die jaren; ook met pastor
Koning én de vele vrijwilligers in de parochies. U
allen heel veel dank.
Voorlopig zult u mij nog in Wervershoof zien. Het is
de bedoeling dat ik in de toekomst naar Nijmegen
terugga maar ik weet inmiddels dat het op zijn
vroegst het einde van het jaar zal zijn dat de woon-
ruimte die ik op het oog heb wordt opgeleverd.
Van harte wens ik u alle goeds en ik hoop dat u
Samen-Kerk-Zijn ook naar de toekomst toe met el-
kaar waarmaakt in woord en daad.

Hartelijke groet,
Maria Voss

BEDANKT
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Het Orgel
Hier is ook weer eens nieuws van het orgelfront, na-
melijk de concerten voor de komende zomermaan-
den.
Vanaf 24 mei t/m 13 september gaan er weer drie or-
gelconcerten klinken op de zondagmiddag in onze
mooie Werenfriduskerk. Het is nu nog vroeg in het
jaar, maar dan kunt U alvast deze data noteren en re-
serveren:

24 mei - Jan van der Leek
21 juni - Koos Teekens
13 september - Petra Veenswijk
steeds om 14.30 uur.

De Werkgroep Orgelconcerten Werenfriduskerk
Wervershoof is er dus al bijtijds in geslaagd om een
en ander te organiseren. In de afgelopen jaren heb-
ben wij ons mogen verheugen in een heel redelijke
belangstelling. Wij hopen uiteraard op steeds meer
luisteraars, niet alleen omdat de Werenfriduskerk
wel wat aan kan voor wat betreft het aantal zitplaat-
sen. De programma’s zijn steeds zodanig samen-
gesteld dat de mooiste kanten van ons fraaie orgel
tot klinken komen in de meest bijzondere compo-
sities. Composities in allerlei stijlen, uit allerlei tijden
en met heel verschillende sferen.
Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat het
Van Dinter/Gradussenorgel uit de jaren zestig en
tachtig van de negentiende eeuw zich leent voor
diverse stijlen, echter het meest voor de Frans-
georiënteerde romantische muziek.
Maar ook de muziek uit voorgaande tijden, zowel
barok als klassiek komt verrassend goed tot uitdruk-

king. Zoals vanaf de in 2007 uitgekomen CD van
ons orgel te beluisteren valt, voelen ook twintigste-
eeuwse componisten zich hier thuis.
Deze CD is overigens nog steeds te koop voor slechts
15,—, excl. eventuele verzendkosten.
Bij de concerten wordt ook de CD steeds onder de
aandacht gebracht en kan dus een exemplaar wor-
den aangeschaft.

Inmiddels hebben we een mooie
Kerstviering met het gemengd
koor meegemaakt. Voor een aan-
tal workshopdeelnemers een eer-
ste ervaring, voor anderen niet
helemaal nieuw meer.
Het aantal deelnemers aan de
worskhops ligt rond de dertig.
Een aantal van hen is in septem-
ber voor het eerst aan de slag ge-
gaan. Sommigen vonden het nog
wat te vroeg om zich al te laten
horen tijdens de Kerst.
Daarom: met Pasen klinken wel-
licht nog meer stemmen vanaf
“het koor” in de mooie muziek

van Mozart en het Halleluja van
Haendel.
Op 12 januari is de eerste avond
in het nieuwe jaar geweest met
vooral aandacht voor de mis van
Mozart.

Daarna heeft de workshopgroep
van zich laten horen tijdens de
avondwake op 2 februari voor een
van de deelneemsters van het eer-
ste uur: Riet Iping. Sinds de start
in september 2006 is er inmiddels
een min of meer vaste groep ont-
staan, in ieder geval zodanig dat
er met elkaar wordt meegeleefd.
Hier werden we geconfronteerd
met een verlies, en ook nu was er
acte de presence van de work-
shoppers om haar de laatste eer te

bewijzen in een woordje, een ge-
dicht en een lied: het “Dona
nobis pacem” van Mozart.
Wij gaan verder zonder de vrien-
delijke innemendheid en de
mooie altstem van Riet Iping.
Ook wij wensen van hieruit haar
familieleden en andere dierbare
nabestaanden veel sterkte toe.

Op weg naar Pasen gaan wij ons
dus bezighouden met Mozart en
Haendel, alsook weer de Gregori-
aanse Paashymne “Victimae pa-
scháli laudes”.
De eerstvolgende workshop valt
op 9 februari. Daarna volgen er
nog twee avonden op 2 en 30
maart, en ook weer een zaterdag
in maart, namelijk: 14 maart.

WORKSHOPSKoormuziek

NIEUWS EN ACTIVITEITEN



WESTFRIESLAND
De jaarlijkse Stille Omgang naar
Amsterdam vindt dit jaar plaats
in het weekend van 21 op 22
maart.

Intentie:
Dit jaar is de intentie: ‘IN GODS
KRACHT’ .
Toelichting:Onze ogen worden ge-
opend, vaak op een onverwacht
moment en we zien dat we
mogen en kunnen leven met
God, die ons hoop geeft en per-
spectief biedt. Een Kracht die
boven ons gevoel uitgaat en een
Kracht, die wij ontmoeten in het
Sacrament van de Eucharistie
en/of de Viering van het Avond-
maal des Heren. Het is de Kracht
die ook in ons – de gelovigen –
zijn werking heeft. Slechts één
woord van Hem is genoeg: we
worden hiertoe voortdurend uit-
genodigd. Een eerste stap is dan
luisteren en lezen.

Vanuit Westfriesland zijn er meer-

dere mogelijkheden om naar
Amsterdam te gaan. Zo wordt er
vanuit Nibbixwoud en Heerhugo-
waard een wandeltocht georga-
niseerd. Ook kunt u met een bus
meereizen naar Amsterdam. Deze
bus stopt bijna in iedere plaats
inWestfriesland. Na de tocht naar
Amsterdam wordt er om 22.00
uur speciaal voor de pelgrims uit
Westfriesland een Eucharistievie-
ring gehouden in de St. Nicolaas-
kerk (schuin tegenover het
Centraal Station.) Tijdens deze
Eucharistieviering is mgr. Dr. J.
Hendriks, rector Willibrordhuis
in Vogelenzang hoofdcelebrant.
Het gemengd parochiekoor Do-
minicus uit De Goorn verzorgt de
gezangen.

Na de Eucharistieviering lopen we
de route van de Stille Omgang. Na
afloop van de tocht is er een korte
pauze in de Lutherse Kerk, voor
een kopje koffie of een (meege-
bracht) broodje. Daarna wordt
iedereen weer naar zijn/haar op-

stapplaats terug gebracht. Tussen
01.30 en 02.30 uur bent u dan
weer thuis.
Voor meer informatie internet:
www.stille-omgang.nl

Voor opgave kunt u zich wenden
tot Mw. Greet van Ophem-Leen-
stra.
Telefoon 0228-581677.
Dit zo spoedig mogelijk, maar ui-
terlijk woensdag 18 maart voor
17.00 uur (in verband met het be-
stellen en indelen van de bussen).
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Beste mede Wervershovers, nog
enkele weken en dan is het weer
zo ver, alweer een nieuwe veiling!
We hebbenmet z’n allen weer een
prachtige catalogus in elkaar
weten te draaien, dankzij de vele
giften die we mogen ontvangen.
De kerkbalans heeft ook dit jaar
weer een prachtig resultaat opge-
bracht, en daarom spreek ik de
hoop uit dat de veiling op 6
maart a.s. ook weer een prachtige
gezellige avond gaat worden, met
voor ieder een koopje waarmee u

blij naar huis gaat. Als de catalo-
gus in uw brievenbus valt, kijk
erin en zet uw zinnen op de koop
die u leuk vindt. Weet dat u te-
vens een goed doel steunt n.l.
vele verenigingen en de kerk van
Wervershoof.
Dus zet in uw agenda; de eerste
vrijdag in maart, 6 maart Gemeen-
schapsveiling bij Van Rooijen in
de hoek

Tot ziens,
Koos Botman, voorzitter.

Stille Omgang op 21 maart
in Mirakelstad Amsterdam

ZIEKENTRIDUÜM TE WOGNUM
Op 16, 17 en 18 april 2009 zal
weer het jaarlijkse ziekentriduüm
gehouden worden. Dit jaar onder
leiding van pastor diaken C. Ko-
ning uit Hoogkarspel. Op deze
dagen staan mensen centraal die
door hun ziekte, handicap of leef-
tijd niet meer zo gemakkelijk uit
huis kunnen. Ze komen samen
om elkaar in gebed en ontspan-
ning te ontmoeten en om een
paar gezellige dagen te hebben.
De aankomst is tussen 09.00 uur
en 9.30 uur en om 15.30 uur
wordt de dag afgesloten.
Op zaterdag is de sluiting om
13.30 uur.
De kosten bedragen € 25,- per per-
soon.

U kunt zich vóór 1 maart aanmel-
den bij Agatha Breg-Schouten,
De Gouw 79 tel: 582750



Als je op Valentijnsdag een voor-
stellingsdienst hebt, dan kan het
thema natuurlijk niet anders zijn
dan: Liefde is……
De kinderen die a.s. zondag 19
april hun eerste Heilige Commu-
nie krijgen mochten zich afgelo-
pen zaterdagavond (14 februari)
voorstellen aan de mensen in de
kerk. En dat deden zij, door te ver-
tellen wie ze zijn en waar ze van
houden. Ze hebben het geweldig
gedaan, want het is toch best wel
spannend als je daar op het altaar
staat voor een kerk vol met men-
sen. In hun hand hielden ze een
mooi geknutseld hart, die ze vo-
rige week woensdag hadden ver-
sierd in de Inzet. Op het hart zit
hun pasfoto met versieringen,
waaraan iedereen kan zien wie ze
zijn en wat ze leuk vinden, bij-
voorbeeld; paardrijden of voet-
ballen, handballen of tennissen,
en noem het maar op. Deze har-
ten blijven in de kerk, totdat de
communicantjes hun Communie
hebben gedaan, zodat iedereen er
nog eens naar kan kijken.
Tijdens de voorstellingsdienst
hebben de communicantjes een
projectmap gekregen. Na de voor-

jaarsvakantie gaan we met het
project beginnen. In de project-
map staan allerlei verhaaltjes, op-
drachtjes en gebedjes, waarmee
de kinderen voorbereid worden
op hun eerste Heilige Communie.
Voor de ouders is het belangrijk
dat ze in de map, de brief van
het Gezamenlijk Gastouderpro-
ject goed lezen en het project-
overzicht goed in de gaten
houden. Want sommige onderde-
len doen de kinderen met hun
ouders thuis en sommige onder-
delen doen we samen in de Inzet
tijdens een kerkdienst. Wat pre-
cies, staat allemaal in het project-
overzicht. Tegen het einde van de
kerkdienst komen de kinderen
weer terug in de kerk en een paar
kinderen mogen dan iets vertel-
len over wat ze in de Inzet hebben
gedaan en lezen een kort gebedje
voor.
U kunt dit volgen op zaterdag-
avond 14, 21 en 28 maart en op
zondagochtend 5 april.
Daarnaast gaan we ook nog aller-
lei leuke en interessante activitei-
ten samen doen. Zo komt op
dinsdagmiddag 10 maart Nel Bus
de kinderen vertellen over de

kinderen in Gambia. Zij vertelt
hierover altijd heel erg enthou-
siast en de kinderen zijn dan ook
altijd een en al oor.
Wilt u hier ook iets meer over
weten? Kijkt u dan eens op
www.june-gambia.nl. Voor de
kinderen in Gambia kunnen de
communicantjes ook iets doen,
want zij krijgen waarschijnlijk al-
lerlei cadeautjes en geld voor hun
Communiefeest, het zou toch
mooi zijn als ze daarvan iets zou-
den kunnen delen met kinderen
die bijna niets hebben. Daarom
krijgen ze tijdens het project ook
een spaardoosje, wie weet willen
ze daar iets in doen voor Stichting
June van Nel Bus. Dan zorgt zij er
weer voor dat er scholen worden
gebouwd en waterputten worden
gemaakt in Gambia.
Alvast hartelijk bedankt.

De kinderen brengen ook een
bezoek aan de molen van Werver-
shoof en aan Leekerweide in
Wognum. Vooral Leekerweide is
altijd heel indrukwekkend voor
de kinderen.
En wanneer we het hele project af
hebben is het tijd voor hun eerste
Heilige Communie op zondag-
ochtend 19 april. Om 9.00 uur
de Werenfridusschool en om
11.00 uur de Dijkwerkers en de
Schelp.
We hopen dat heel veel mensen
komen kijken en luisteren naar
dit feestelijke gebeuren.
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders heel veel
plezier met de voorbereidingen.

Met vriendelijk groeten,
Werkgroep 1e Communieviering

Namens de werkgroep:
Irene Duijn (584135) en
Marian Stroet (582301)

JEUGD EN JONGERENHOEK

NIEUWS VAN DE
EERSTE COMMUNIE WERKGROEP
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VORMEN
De avond waarop de kinderen en
gastouders elkaar leerden kennen
is al weer achter de rug.
Het was een spannende avond,
met wie zit ik in mijn groepje en
wie zouden de gastouders zijn?
Door middel van puzzelstukjes
werden de groepjes compleet,
daarna konden de kinderen en
gastouders kennis maken met
elkaar. Door bezig te zijn en te
luisteren naar verschillende “kun-
stenaars” die “vormend” bezig
waren.

De voorbereiding op het Vormsel
is nu echt begonnen. Na deze
avond komen de kinderen met
hun gastoudergroepje nog vijf
keer bij elkaar. Daar wordt dan
in het projectboek gelezen, over

dingen nagedacht, gepuzzeld en
spelletjes gedaan.
Er zijn ook twee avonden voor de
kinderen samen met hun ouders.
De eerste avond vertelt pastor
Suidgeest iets over de bijbel.
In de laatste week voor het Vor-
men is er nog een ganzenbord-
avond. Er wordtmet een aangepast
ganzenbord gespeeld, waarbij
door middel van kaartjes over uit-
spraken en stellingen met elkaar
wordt gediscussieerd. Deze avond
is altijd weer een mooie afsluiting
van het Vormselproject.
Op zaterdag 4 april 2009 worden
de kinderen van de Werenfridus-
school om 15.00 uur gevormd en
om 18.00 uur de kinderen van De
Schelp.

Namens de werkgroep Vormen
Nicolette Verdonschot

JEUGD EN JONGERENHOEK
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Ook dit jaar zijn er tekeningen door de kinderen ge-
maakt en/of gekleurd. De fantasie van de kinderen
heeft ook deze keer alle ruimte gekregenmet fraai re-
sultaat. Het is een speelse invalshoek naar de kinde-
ren toe als het gaat over het kerkgebouw, naar de
betekenis, het belang van de kerk. Een klein jury
heeft een beoordeling gemaakt. Daaraan verbonden
een prijsje. Hier komen de namen:

Marena Kuin, S.Koopmanstraat 105 4 jaar.
Fleur Kuin, S.Koopmanstraat 105 4 jaar.
Lara Wessels, Slikkerdijk 36 4 jaar.
Lex Besseling, De Vooruitgang 16 5 jaar.
Jurre van Eijk, Belmolendijk 49 6 jaar.
Tea Roelandschap, Zuiderweg Oost 1a Twisk 6 jaar.
Melissa Kok, Olympiaweg 93 7 jaar.
Sophie Breed, Talud 4 7 jaar.
Eady Roelandschap, Zuiderweg Oost 1a Twisk 8 jaar.
Pepijn Kok, S.Koopmanstraat 102 8 jaar.

Denise Kok, Olympiaweg 93 9 jaar.
Demi van Duin, Zeeweg 43 9 jaar.
Lynn Ruiter, Belmolendijk 20 10 jaar.
Michelle Bot, de Gouw 39 11 jaar.

Proficiat aan de winnaars!

De prijsjes kunnen worden afgehaald op donderdag
26 februari, ’s middags tussen 15.30 en 16.00 uur, in
‘de Inzet’, Dorpsstraat 71, alhier in Wervershoof.
Dank aan alle inzenders.

We zullen alle tekeningen opsturen naar het Bis-
dom. Wie weet zijn er ook via die weg nog enkele
extra prijswinnaars te begroeten. Dank aan alle kin-
deren die hebben meegedaan!

Namen het Parochiebestuur,
Pastor J.Suidgeest

KLEURPLATEN KERKBALANS



Thema’s voor de
komende
Wereldjongeren-
dagen vastgesteld

Paus Benedictus XVI heeft de the-
ma’s voor de komende drie We-
reldjongerendagen vastgesteld.
De thema’s vormen een ‘reisgids’
voor de geestelijke reis die zijn
hoogtepunt kent tijdens deWereld-
jongerendagen op 16-21 augustus
2011 in Madrid.

Bij de Wereldjongerendagen denkt
u waarschijnlijk aan dat grote
evenement dat één keer in de drie
jaar plaatsvindt ergens ter wereld.
Afgelopen zomer in Sydney, en
over drie jaar in Madrid.
Maar wist u dat de Wereldjonge-
rendagen in feite elk jaar plaats-
vinden? Elk jaar op Palmzondag
komen wereldwijd in alle bisdom-
men jongeren bij elkaar om
samen Palmpasen te vieren.

- 24ste Wereldjongerendag (2009):
“Wij hebben onze hoop gesteld
op de levende God.” (1 Tim
4:10)

- 25ste Wereldjongerendag (2010):
“Goede Meester, wat moet ik
doen om deel te krijgen aan het
eeuwig leven?” (Marcus 10:17)

- 26ste Wereldjongerendag (2011):
“Geworteld en opgebouwd in
Jezus Christus, standvastig in
het geloof.” (naar Col 2:7).
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Kruisweg uit Koningshoeven
in Grote Kerk Breda
Van Aswoensdag tot en met Pasen 2009 is in de Grote Kerk van Breda
de beroemde, maar tegelijkertijd omstreden kruisweg van de
Vlaamse kunstenaar Albert Servaes te zien.

De veertien afbeeldingen van het lijden van Jezus zijn afkomstig uit de
Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot, waar ze in
de kloostergang hangen. Binnen de kloostermuren krijgen slechts weini-
gen de kunstwerken te zien. Omdat het in 2009 negentig jaar geleden is
dat Servaes de kruiswegstaties vervaardigde, besloot de Abdij de kunst-
werken voor een breed publiek toegankelijk te maken.

De kruisweg is een goed voorbeeld van het Vlaamse expressionisme en
wordt gezien als een hoogtepunt in het werk van de diepreligieuze kunst-
schilder en tekenaar Servaes (1883-1966).

De houtskooltekeningen laten Jezus’ lijden in al zijn ruwheid en onmenselijk-
heid zien. Het fel realistische karakter van de kruisweg viel niet in goede
aarde bij de Rooms-Katholieke Kerk. Rome sprak een veroordeling uit. Na
vele omzwervingen kwam de kruisweg in de jaren vijftig terecht in
Koningshoeven om na het opheffen van het kerkelijk verbod een plaats te
krijgen in de kloostergang.

Voor meer informatie:
www.koningshoeven.nl
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Vasten: wel eens van gehoord of
zelf wel eens gedaan? Vast u
omdat het ‘in’ is, om af te slanken
of omdat u in de voorbereidings-
tijd op Pasen het oprecht soberder
aan wilt doen en iets wilt laten
staan? Om er achter te komen wat
voor vastentype u bent, heeft de
website van Vastenactie een Vas-
tentest ontwikkelt. U vindt de test
op www.vastenactie.nl. Op die
site leest u ook meer over de Vas-
tenactiecampagne 2009 en over
de projecten die Vastenactie dit
jaar ondersteunt.

Thema 2009
Het thema van Vastenactie 2009
luidt: ‘Ontmoet de Ander’. Daar-
mee wordt de drieslag vol ge-
maakt die Vastenactie in 2007
begon. Eerst ‘Leef in Eenvoud’,
toen ‘Zorg voor Elkaar’ en nu dan
de ontmoeting, kroon op een
driejarige thematiek over onze
leefstijl in relatie tot ons geloof en
tot elkaar. Dit wordt ook ver-
woord in de Vastenbrief van paus
Benedictus XVI van 2007: “Het is
vooral dringend om elke vorm
van verachting van het leven en
van uitbuiting van de menselijke
persoon te bestrijden, en om de
dramatische vereenzaming en
verlatenheid van veel mensen te
verlichten. Zo wordt de vastentijd
voor elke christen tot een nieuwe
ervaring van Gods liefde die ons
in Jezus Christus geschonken is –
een liefde die we van onze kant
verder schenken aan onze naas-
ten, vooral aan hen die lijden en
in nood verkeren.”

Ook dit seizoen zijn we weer ac-
tief bezig geweest en gaan daar de
komende tijd zeker mee door.
Daarom hierbij de data voor de
komende tijd. Als u op die dagen
naar de kerk gaat kunt u daar
mooie en nuttige spullen kopen
uit de Derde Wereld. U steunt
hiermee de mensen in de Derde
Wereld .

14-15 Februari
14-15 Maart
25-26 April
Ook staan we weer op de voor-
jaarsmarkt.

Namens het team van de wereld-
winkel,

Hilda Neefjes

KERK EN SAMENLEVING

OPROEP P.C.I.

Veel mensen kunnen het zich niet voorstel-
len. Ondanks alle sociale voorzieningen,
zijn er nu nog gezinnen of alleenstaanden
in onze samenleving die in grote financiële
nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële Charitas
Instelling (P.C.I.) staan in nauw contact met
andere hulpverleners en maatschappelijk
werkers.
Daardoor weten we dat er nog heel veel fi-
nanciële nood is, bijvoorbeeld bij gezinnen
met opgroeiende kinderen of gezinnen die
te kampen hebben met ziek en zeer.
Wij van de P.C.I. proberen deze gezinnen of
alleenstaanden waar nodig zoveel mogelijk
te helpen. Helaas zijn onze middelen zeer
beperkt en lopen onze inkomsten uit giften
en collectes steeds meer terug.

Wij doen daarom opnieuw een beroep op alle
inwoners van Wervershoof, ongeacht politieke
of geloofsovertuiging, om onze P.C.I. financieel
te steunen.

Wij kunnen
dan deze men-
sen, al is het
maar een heel
klein beetje,
meer ruimte
geven in hun
beperkte finan-
ciële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep veel
mensen en bedrijven een bijdrage storten
op ons rekeningnummer 36.89.50.654 ten
name van: P.C.I. te Wervershoof
Penningmeester:
de heer P. Neefjes
Vok Koomenweg 5
1693 HAWervershoof
Bij voorbaat hartelijk dank,

Namens het bestuur van P.C.I.
Secretaris: mevrouw M. Ruijter
0228-583969



Hoe is Kerkbalans indertijd
begonnen

Vóór de komst van de Actie Kerk-
balans was er jaarlijks de kerkebol-
lenveiling, waarvan de opbrengst
was voor kerk en verenigingen.
In1973 ging de eigen Actie Kerk-
balans van start en werden alle
parochianen boven de 18 jaar
aangeschreven voor een financi-
ële bijdrage. Deze opbrengst
kwam geheel ten goede aan de
kerk.
Vanuit het kerkbestuur kwam bij
de Rabobank de vraag over andere
betaal mogelijkheden, in plaats
van contant geld. Chiel de Graaf
en Leo van der Geest hebben toen
onder andere een machtiging
opgesteld om ook per bank te
kunnen betalen. Tevens werd
aangeboden om te helpen met
tellen en sinds die tijd zijn er
steeds twee of drie mensen van
de bank aanwezig geweest. Op
bovengenoemde machtigingen
werd soms vermeld: ‘Eind mei,
want dan krijg ik vakantiegeld’ of
‘in november als het bollengeld is
uitbetaald.´ Om die reden heeft
Leo, samen met Truus Schouten,
die destijds het invoeren van de
automatische betalingen van de
bank behandelde, het huidige for-
mulier ontworpen.
Kerkbalans wordt ook gehouden
bij de Protestantse Kerk in Neder-
land, de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, de Remonstrantse Broe-
derschap en de Oud-Katholieke
Kerk. De Gereformeerde Kerk doet
het anders, die haalt zoveel pro-
cent van het inkomen van je reke-
ning af. Dat vinden de beide
dames nogal inhalig en brutaal,
dat stoot af. Zoals het hier gaat,
daar staan ze volledig achter.

Ieder mag zelf weten wat ie geeft
en het levert nog grote bedragen
ook op. Op deze manier voelen de
mensen zich toch betrokken bij
de kerk.

Hoe lang doen jullie het al?

Vanaf 1990 zegt Monique, dus 19
jaar, Annet denkt zelf van 22 jaar.
Het tellen was altijd in de pasto-
rie. De huidige Inzet heette voor-
heen de Zaal. Leo is dus al bezig
vanaf 1973. Eén keer heeft Moni-
que verzuimd, toen ze door de
kaakchirurg onderhanden was ge-
nomen. Leo en Annet telden toen
met z’n tweeën.

Door wie zijn jullie gevraagd
Doordat Annet op de bank in de
kasbox werkte en Monique haar
vaak hielp, heeft Leo hen ge-
vraagd om te helpen bij Kerkba-
lans. Leo zelf krijgt altijd een
seintje van het parochiebestuur.
“Gert Breg, het huidige bestuurs-
lid, belt mij zo tussen Kerst en
Nieuwjaar om te vragen of ik weer
helpen wil met tellen en dan zegt
ie:” “Leo ken je je moidjes ok weer
vrage?“ “Leo belt ons ieder jaar
wanneer het weer Kerkbalans is
om te helpen met die klus. We
houden er al rekening mee dat
het telefoontje komt”, zegt Annet.
Vlak voor de actieavond belt Leo
ieder jaar naar Nera, de enig over-
gebleven oud-collega die nog bij
de bank werkt, om de telmachine
te mogen gebruiken.

Is er veel verschil tussen het
begin en deze tijd

Leo vertelt dat hij voorheen de
12 maandelijkse termijn machti-
gingen eerst thuis sorteerde,
waarna ze naar Monique gingen
om handmatig te worden ver-
werkt. Vanaf februari kon het ver-
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Na de weer zo goed geslaagde actie Kerkbalans is de redactie eens
een praatje gaan maken met de tellers van al die bedragen. Hoe is
dat ontstaan en hoelang doen ze dat al. Een gesprek met Leo van
der Geest en zijn trouwe assistenten Annet Gutter-Kors en Monique
Deen.

IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

Leo van der Geest en zijn trouwe assistenten Annet Gutter-Kors en Monique Deen
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volgens dan automatisch. Het
sorteren van de machtigingen ge-
beurt nu op de telavond door de
bestuursleden.
Toen Annet en Monique voor het
eerst bij Kerkbalans meehielpen,
werden de bedragen op de formu-
lieren gezet en opgeteld en op de
bank verwerkt. Dat hebben we
een aantal jaren zo gedaan. Sinds
het telebankieren bij de banken is
ingevoerd is dat de taak van de
penningmeester van de parochie.
“Toen we net begonnen met kerk-
balans was het veel officiëler en
was er meer spanning dan nu.
Toen zaten we dan ook met
‘meneer Beemster’ en ‘meneer
Oostenbrink’. Maar wij waren
natuurlijk ook nog erg jong,” zeg-
gen Monique en Annet.
Nu zitten we ondertussen gezellig
aan tafel te praten. De sfeer is wat
losser en het parochiebestuur is
jonger. Mooi voorbeeld: Het be-
stuurslid Kees Rinkel was deze
keer druk bezig met de envelop-
pen en om vijf voor acht zei hij:
“Ik stop ermee want ik moet te
kaarten” en weg was ie.

“Voorheen was het ook doodstil
tijdens het tellen,” vertelt Moni-
que. Leo corrigeert de dames,
“Het was helemaal niet stil. We
hadden van die kleine sorteerbak-
ken voor het sorteren van munt-
geld, van rijksdaalders tot centen
aan toe. Dat gaf me toch een ka-
baal. We moesten dat geld zelf
horten. Het waren vijf bakken
voor de knaken, guldens, stuivers,
kwartjes, centen en de dubbeltjes,
dat waren de kleinste. Daarna
moest geteld worden, het leek wel
bonen zoeken. Dat waren de be-
ginjaren.

Hoe gaat het nu op die avond

Als de lopers binnenkomen gaan
ze eerst naar het tafeltje waar Rina
en Riet van de administratie zit-
ten. Daar worden de looplijsten
en de enveloppen ingeleverd en
bijzonderheden gemeld die de
lopers bij het ophalen tegenko-
men zoals: Deze mensen zijn op
vakantie, of hebben de brief nog
niet klaar en brengen hem zelf, of
deze maken het zelf over, of deze
kan dit jaar niets geven enz.

Na het inleveren staat de koffie
met koek al klaar voor de lopers
en wordt er even gezellig bijge-
praat met elkaar. Ondertussen zit
het totale parochiebestuur om de
teltafel om de enveloppen open
te maken met de machtigingen of
geld. Het muntgeld wordt door
hen netjes in schaaltjes gesor-
teerd en geteld. De lege envelop-
pen worden in dozen gestopt.
Daarna komen Annet en Moni-
que in actie om het papiergeld en
de stapels machtigingen op te
tellen, waarna Leo de bedragen
noteert.
Er is ook nog een na-controle.
Voorheen keek koster Cor Zwart
alle geleegde enveloppen na of
er nog iets in was blijven zitten.
Dit werk wordt nu gedaan door
Anneke Breg-Swart. En inderdaad
af en toe vindt ze wat. Toen er in
2002 een aantal briefjes van dui-
zend bijzaten hadden de grapjas-
sen aan de tafel expres een briefje
van duizend in de envelop laten
zitten. De betreffende doos werd
goed in de gaten gehouden. En ja
hoor, ineens een harde gil van
Anneke. “Koik nou’rs, een briefie
van duizend.” De laatste keer
vond ze maar 20 euro maar toch

noemt ze het ieder jaar weer op
dat ze toen dat briefje van dui-
zend vond.

Zijn er nog leuke herinneringen

Na de wisseling van gulden naar
euro zaten er echt briefjes van
duizend gulden tussen, vast nog
restanten zwart geld. Maar dat gaf
niks, we waren er hartstikke blij
mee. Leo heeft al die bedragen
zelf niet bijgehouden, als hij had
geweten dat hij geïnterviewd zou
worden zou hij dat zeker wel heb-
ben gedaan.
Leo herinnert zich nog dat hij
Hannie Sneek, die toen meehielp,
door dikke sneeuwbanken heen
op moest halen. ’t Was toen zo’n
slecht weer, ’t was eigenlijk niet te
doen. In het interview met de lo-
pers van Kerkbalans drie jaar gele-
den vertelde mevrouw Bakker
Veerman ook over die sneeuw-
banken. Cor Botman liep dat jaar
op zijn pantoffels door de sneeuw
weet Annet nog. Hij had vergeten
zijn schoenen aan te doen.
Wat Annet zo leuk vond, dat Jaap
de Haan de klok luidde als er weer
10.000 gulden geteld was. Hij
ging het liefste één keer naar de

“Koik nou’rs, een briefie van duizend.”
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toren om dan acht of tien keer
achter elkaar luiden. En als de
klok dan ook nog acht uur sloeg,
wisten de mensen niet meer waar
ze aan toe waren. Dan zeiden we
tegen hem. “Nu even stoppen
hoor Jaap, we weten helemaal
nog niet of we dat bedrag wel
halen.” Jaap had maar weinig ge-
duld om op de uitslag te wachten.
Ton de Hoogt de nieuwe klokken-
luider doet dat rustiger aan, hij
wacht netjes tot hij weer een sein-
tje krijgt om te luiden. Maar door
de euro is het aantal keren dat ge-
luid moet worden ook gehalveerd
natuurlijk.
Het is ook moeilijk te bepalen
wanneer er weer 10.000 bijgeteld
is. Er ligt dan bijvoorbeeld een
stapel machtigingen met een
12-maandelijkse betaling. Als dat
geteld is, is er ineens weer heel
veel geld bij. Met het echte geld
gaat dat veel geleidelijker.

Wat heel grappig was; na de om-
zetting van gulden naar euro wer-
den wonderlijke bedragen op de
machtiging vermeld, bijv.: € 45,38
of 4 x € 22,69, of € 11,34.

Is er spanning te merken op de
telavond

Nadat pastor Janssen na 21 jaar in
september 1993 vertrokken was,
was pastor Suidgeest best wel ge-
spannen over het resultaat van de
kerkbalans in 1994. Hoe zou het
aflopen?
Dit jaar liep pastor Suidgeest erg
druk rond, dat viel wel op. Door
al die berichten over de crisis was
er veel onzekerheid hoe de paro-
chianen hierop zouden reageren.
Maar gelukkig is het weer heel
goed gegaan. De bedragen
schommelen wel eens een beetje
maar de laatste vijf jaar is er toch
weer een stijgende lijn.

Zitten er ook wel eens knopen
tussen?

Geen knopen maar wel buiten-
landse munten of een D.E.-munt.
Ook lege enveloppen. Vreemde
munten gaan bij de bank niet
door de telmachine heen. Tegen-
woordig zijn er veel meer machti-
gingen, het contante geld wordt
duidelijk minder. Indertijd gaven
de ouderen meer geld en de jon-
geren meer overschrijvingen,
maar dat is wel veranderd. Men-
sen raken toch al meer gewend
aan machtigingen.

Wordt er nog nabezorgd?

De lopers melden dat sommige
mensen aangeven dat ze de enve-
lop zelf bij de pastorie in de deur
gooien. In de praktijk blijkt dat
ook zo te zijn. Deze keer is er weer
drieduizend euro nabezorgd.

Vaste bellers

Aan het einde van de avond zit-
ten we altijd nog even gezellig bij
elkaar met een glaasje en een
blokje kaas om de goede afloop te
vieren. Af en toe gaat ook de tele-
foon van parochianen die de uit-
slag willen weten.

Hoe lang blijven jullie het nog
doen

Nog 22 jaar. We laten elkaar niet
in de steek. Het is veel te leuk om
te doen. Het is altijd heel gezellig
om te tellen, de sfeer is goed in
‘De Inzet.’ En dit interview was
ook grappig om elkaar weer even
te spreken.

De redactie dankt de drie oud-bank-
medewerkers voor hun verhaal en
Leo voor zijn gastvrijheid. We hopen
dat de parochie nog maar lang ge-
bruik mag maken van jullie trouwe
diensten bij de actie Kerkbalans.

Riet Kuin-Ooijevaar

De nieuwe klokkenluider doet dat rustiger aan, hij wacht netjes tot hij weer een
seintje krijgt om te luiden

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
55.723 54.135 54.930 57.460 56.780 55.600 59.206 59.525 62.800 63.000 64.000
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Op 2 december 2008 is op de leeftijd
van 87 jaar overleden Cor Ruiter.
‘Ik ben een gelukkig mens’, dat zei
hij meerdere keren in een terugblik
naar zijn leven. Deze woorden ston-
den op de circulaire, onmiddellijk
gevolgd door een reactie op die-
zelfde circulaire vanuit het gezin:
‘maar wij zijn dat ook, heel gelukkig,
met zo’n man, vader en opa die zo
lang in ons midden was’. En dan die
andere beginwoorden: ‘Hij teelde lof.
Hij oogstte lof’.
Hij teelde lof, het is herinnering aan
een bloeiend bedrijf, van vader op
zonen overgegaan. Herinnering aan
vaders eerste stappen, aan zijn voor-
bereiding, zijn visie in de opzet van
zijn bedrijf, in latere jaren aangepast
aan de kennis, de bedrijfsvoering, de
nieuwe inzichten die met de tijd te-
voorschijn zijn gekomen en werden
opgepakt. Zijn verbondenheid is ge-
bleven tot ver in zijn levensavond,
denkend aan de dagelijkse ritjes, be-
zoek en persoonlijke belangstelling.
Zijn krachten werden minder. Het
was met pijn en spijt om het los te
moeten laten. En toch bleef deze
vader en opa het zeggen: ik ben een
gelukkig mens. Hij heeft veel mogen
en kunnen genieten van wat hij als
een geschenk kon ervaren. Zo is hij
voor zijn gezin en voor vele anderen
een geschenk en zegen mogen wor-
den. Hij oogstte lof, als een zorg-
zame echtgenoot, een belang-
stellende vader en opa, als een hulp-
vaardige broer en zwager binnen
eigen familiekring, als jongste thuis
in het gezin.
In de loop van vele jaren zijn er aller-
lei contacten gegroeid binnen de ge-
meenschap met vele anderen.
Daarin was hij bemind, een toever-
laat, een rustpunt.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren er vele dankbare woorden en
herkenbare tekenen, in verbonden-
heid als gezin en familie samen. Op
6 december hebben we hem naar
zijn laatste rustplaats gebracht op
het kerkhof. Kleurrijke ballonnen

waren een groet, dansend omhoog
tot voorbij de horizon.

Op 3 december 2008 is in Huize
St.Jozef overleden Divera Anna
(Vera) Langedijk. Zij bereikte de
hoge leeftijd van 96 jaar. Zwaagdijk
was haar geboorteplaats en haar
thuis, praktisch heel haar leven. Op
het eind van haar leven was er de
verhuizing naar en de verzorging
vanuit Huize St.Jozef. Het was goed
voor haar in haar laatste levensfase.
Maar alle herinnering ligt in Zwaag-
dijk, op de boerderij, huisnummer
59. Zij was daar met haar broers. Er
was gezamenlijk een grote betrok-
kenheid bij de St.Jozef-parochiege-
meenschap. Vera was de eenvoud
zelf. Ze had weinig voor zichzelf
nodig. Daarmee was ze gul en goed
voor anderen. Actief bij de St.Jozef-
parochie betrokken heeft ze met
haar broers veel mogen betekenen in
een hulpvaardige houding. Er was
wel eens wat op te knappen, iets te
vervangen of als nieuw aan te schaf-
fen in liturgie, pastoraat of in de kerk
zelf. Haar gulle hand was menig keer
een gouden hand in een welkom ge-
baar, dat zo goed van pas kwam.
Daarbij mogen we ook aan haar
broers denken, met eenzelfde instel-
ling. Als waardering en dank naar
haar toe ontving zij een aantal jaren
geleden de kerkelijke onderschei-
ding ‘pro Ecclesia et Pontifice’. Toe-
passelijke woorden sierden de cir-
culaire, als aanvang gekozen: ‘Veel
heb je ons gegeven, veel heb je voor
ons betekend. Langzaam uit ons
leven gegleden, blijf je in onze har-
ten voortleven’.
De Uitvaartliturgie was op 8 decem-
ber in de St.Jozefkerk te Zwaagdijk-
Oost, met daarin dankbare woor-
den. Daarna was de begrafenis op
het kerkhof aldaar. Zij moge rusten
in vrede.

Op 13 december 2008 is onverwacht
in Huize St.Jozef overleden Alida
Maria Adriana Hoogland-van
Scheppingen. Ze bereikte de leeftijd
van 84 jaar.
Haar geboortedag was 12 februari
1924, in Amsterdam. Ze maakte deel
uit van een gezin van tien kinderen.
Na de lagere school ging ze al spoe-
dig te werk. Zo droeg zij haar steen-
tje bij in de sobere jaren van toen. In

1949 was er haar huwelijk met Jan
Bootsma. zeven kinderen werden er
geboren. Haar achtste kind overleed
kort na zijn geboorte, een zware slag.
Zorgen bleven haar niet bespaard.
Met de gezondheid van haar man
ging het niet goed. Een ziekbed van
6 jaar trok een zware wissel op het
gezin. Toen kwam zijn overlijden en
een tijd van verwerking en van door-
gaan als zorgzame moeder binnen
haar gezin. In de verdere tijd was een
nieuwe relatie, Freek Hoogland, een
gelukkige ervaring. Het klikte en er
volgde een trouwdag in februari
1968, een blije dag, een gelukkig
vooruitzicht. Goede jaren zijn afge-
wisseld met moeilijke jaren. Binnen
familiekring is er veel overlijden ge-
weest, daarbij de extra pijn van het
heengaan van dierbaren in de kracht
van hun leven en onverwacht. Het
gaf veel te verwerken. Ze was heel
sterk, gedragen door haar geloof en
vertrouwen.
Jaren zijn er verstreken in Wervers-
hoof, met verschillende verhuizin-
gen. Huize St.Jozef werd voor beiden
de laatste plek, met dankbaarheid
voor goede zorg, rust, bezigheden en
activiteiten waar ze van hield. Van
het verrassende en het onverwachte
kon zij genieten.
In februari, aan het begin van het
jaar 2008, was er een dankbare hu-
welijksverjaardag, met familie en
goede vrienden samen. Het was het
40 jarig huwelijksfeest. In de laatste
maand van het jaar kwam er onver-
wacht stilte over haar leven, met
verwerking daarvan en afscheid
moeten nemen. In Avondwake en
Uitvaartliturgie was er herinnering,
dankbaarheid en respect naar haar
toe. De crematie was daarna op 17
december in het crematorium in
Schagen.

Op 18 december 2008 is in Huize
St.Jozef overleden Piet van der
Gulik, op de hoge leeftijd van 91
jaar. Zijn geboortedag was 3 mei
1917, als vierde kind van Dirk van
der Gulik en Tecla Dol. Hij groeide
op in Wervershoof. Na de lagere
school ging hij naar de tuinbouw-
school in Grootebroek. In Venhui-
zen vond hij zijn liefde voor het
leven, Vera de Moel. De trouwdag
was in 1944. Voor het wonen werd
Venhuizen gekozen. Later volgde
een verhuizing naar Wervershoof, in
de Dorpsstraat. Er was intussen een
gezin gekomen. In latere jaren

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM
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volgde een verhuizing naar de
Nieuwstraat. Ook daar zijn kinderen
geboren.
Vader Piet was heel zijn leven een
tuinder in hart en nieren. Hij heeft
van daaruit liefdevol voor zijn gezin
kunnen zorgen. Het was in de tijd
vóór de verkaveling met de schuit en
de veiling. Het betekende vroeg op-
staan en lange dagen maken, met
betrokkenheid en vakkennis. Hij
was met moeder heel bezorgd voor
zijn gezin en dat werd natuurlijk ge-
waardeerd.
Jarenlang heeft hij een klaverjas-
clubje gehad, zijn favoriete hobby,
een mooie invulling naast alle ar-
beid.
De jaren van de Nieuwstraat kwa-
men tot een einde na het overlijden
van zijn echtgenote Vera, een hele
verwerking. Kort daarna volgde er
een verhuizing naar een van de
nieuwe Aanleunwoningen, op de
Schenkeldijk. Het was een nieuwe
fase in zijn leven, met goede zorg
dichtbij als het nodig was, en leef-
tijdgenoten bij elkaar. Dat had wel
iets. Ook hier kon hij kaarten, de
binnentuin helpen verzorgen, met
de auto een ritje maken. Hij kon zich
er goed in begeven. In de verdere tijd
van zijn levensavond was er stilaan
het inleveren van levenskracht,
meer aan huis gebonden zijn. Een
ziekenhuisopname en verzorging in
het Nicolaas Verpleeghuis in Lutje-
broek zijn er geweest in een verdere
afname van gezondheid. Gelukkig
kwam er daarna een kamer beschik-
baar in Huize St.Jozef, in eigen om-
geving. Een val in zijn kamer was
wel erg ongelukkig, met ziekenhuis-
verzorging, pijn en de laatste dagen
thuis. Zijn levenseinde is kort
daarna gekomen. In Avondwake en
Uitvaartliturgie hebben we afscheid
genomen van een beminde vader,
opa en superopa, met dankbare
woorden en herinneringen. Op 23
december was de begrafenis in het
familiegraf.

Op 28 december 2008 is op 75 jarige
leeftijd thuis op de Floralaan onver-
wacht overleden Frederik Johannes
(Frits) Hoogland.
In een warm gezin werd Frits gebo-
ren op 28 november 1933 te Werver-
shoof. Hij was de jongste van zeven
kinderen. Na een rustige schooltijd
ging hij in de jaren 50 met zijn ou-
dere broers werken in Zeeland aan
de wederopbouw. Een aantal jaren
later koos hij voor de plantsoenen-
dienst in Velsen. Frits hield van het
buitenleven, de natuur, de vogels.
Vanuit het ouderlijk huis aan de

S.Koopmanstraat volgde er voor
hem een verhuizing naar de Flora-
laan, naar zelfstandig wonen. Zijn
broer Koos was daar eerder gaan
wonen, dichtbij in de buurt. Bijzon-
dere feestdagen werden samen ge-
vierd, mooie tijden waren het. Frits
hield ervan op vakantie te gaan,
eerst alleen, later met zijn broer
Koos. Zij zochten mooie doelen uit,
meestal buiten Nederland in Europa.
Vooral de natuur sprak hen aan. Hij
kon er enthousiast en dankbaar over
vertellen, met vele foto’s erbij.
In 1981 ging het mis met zijn ge-
zondheid. Door een hartinfarct ver-
anderde er veel in zijn levensritme
en bezigheden. Het gaf hem beper-
kingen Via televisie kon hij thuis ge-
lukkig volop genieten van wat er aan
sport tot hem kwam: voetbal, wiel-
rennen, schaatsen, tennis. Frits was
een tevreden mens. De laatste jaren
waren voor hem best moeilijk als we
denken aan ziek en zeer in eigen fa-
miliekring, opnames in ziekenhuis
en verpleeghuis en de verwerking
van overlijden van zijn dierbaren.
Het maakte hem kwetsbaar en een-
zaam. Hij had tijd nodig om zelf
weer tot herstel te komen. Onver-
wacht kwam zijn levenseinde. De
stilte die er kwam vertelde van zijn
leven, in dierbare eigen herinnerin-
gen. Hij leefde eenvoudig, beschei-
den en tevreden. In de Uitvaart-
liturgie waren dat de sierwoorden
voor zijn levensweg en levensver-
haal. Op 2 januari 2009 was de be-
grafenis op het kerkhof, bij zijn
broer Koos.

Op 5 januari 2009 is na een ernstige
ziekte in het ziekenhuis in Hoorn
overleden Gerardus Joseph (Gert)
Koomen, op de leeftijd van 78 jaar.
‘De rust en de tijd is nu gekomen,
moedig heb je alles doorstaan. Veel
heb je geleden. Alleen zelf kon je dat
begrijpen, wat de jaren je hebben ge-
daan’.
Herinnering is er aan een beminde
echtgenoot, een zorgzame vader,
broer en zwager, een betrokken
mens die graag anderen hielp. Hij
kwam altijd rustig en bedachtzaam
over.
Na de lagere en middelbare tuin-
bouwschool werd Gert een vakman
in de keuze van zijn beroep: de fruit-
tuin, op Zwaagdijk. Het was de teelt
van groenten en bollen, en al snel
ook van appels. Betrokken bij de
land- en tuinbouw is hij 25 jaar be-
stuurslid geweest van de LTB in
Zwaagdijk, met ook bestuurstaken in
andere commissies. Hij verdiepte
zich graag en grondig in zijn vak en

kon anderen goede, deskundige ad-
viezen geven. De gouden LTB-speld
was waardering voor 25 jaar inzet op
voor hem bekend terrein, met de
welkome aantekening op de oor-
konde: altijd aanspreekbaar, betrok-
ken en geen onvertogen woord over
anderen.
Voorbij zijn 65 jarige leeftijd volgde
de verkoop van het bedrijf en een
verhuizing naar Wervershoof. Er
kwam nu tijd voor andere invullin-
gen zoals samen een aantal mooie
reizenmaken, ook buiten Europa. Ie-
dere vrijdag stond het koersbal op
het programma en veel wandelen en
fietsen door alle straten van Werver-
shoof.
Bijna 2 jaar geleden ging het mis met
zijn gezondheid. Er waren verschil-
lende operaties nodig in het zieken-
huis en behandelingen ermee ver-
bonden. De laatste tijd was er het
meer en meer inleveren aan kracht,
met een toenemende zorg. Een laat-
ste ziekenhuisopname was nodig
voor behandeling en verlichting. Na
een enkele dag kwam er stilte over
een bemind leven, met de verwer-
king daarvan in de volgende dagen.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
dankbare herinneringen zoals zoon
Marco het met zijn afsluitende
woorden zei: hij was echtgenoot,
vader, fruitteler, bestuurder, koers-
baller, wandelaar en fietser. Hij hielp
graag andere mensen en wilde nie-
mand tot last zijn. De crematie was
op 10 januari in Hoorn.

Op 11 januari 2009 is onverwacht
overleden Greet Deen-Neuvel, op
haar leeftijd van 59 jaar. Het was een
slag, een onverwacht bericht zoals
we het op de circulaire in de eerste
woorden konden lezen: ‘We weten
het niet, we zullen het nooit begrij-
pen, waarom een mensenleven
wordt bekort…..’.
Greet, 17 juli 1949 was haar geboor-
tedag in Onderdijk. Zij groeide op in
een gezin, met vader en moeder, en
de andere kinderen thuis, broer en
twee zussen. Na de lagere school
werd het voor haar de huishoud-
school. Greet was een verzorgend
type. Zij heeft dan ook stage gelopen
in een aantal gezinnen, Huishoude-
lijke hulp was dan welkom en ze
deed veel ervaring op. Haar hart ging
uiteindelijk uit naar de verzorging
van bejaarde mensen. Die keuze
ging ze maken. In haar leven kwam
op een dag Peter Deen als haar grote
liefde, een nieuwe fase in haar leven,
om van te dromen. In het jaar 1969
was er het huwelijk. Als woonplaats



werd Andijk gekozen. Er werden
twee dochters geboren, de rijkdom
van een gezin, een jong gezin in de
groei van hun levensjaren samen.
Na de Andijker-jaren zijn er vele ge-
lukkige levensjaren gevolgd in Wer-
vershoof. Het zijn mooie jaren
geworden, denkend bijvoorbeeld
aan de campingbezoeken, een heer-
lijke oase in de weekenden, vele
keren om van te genieten in ons
mooie Nederland. We mogen den-
ken aan de creatieve kant die in haar
leven tevoorschijn was gekomen.
Met allerlei technieken maakte ze
graag mooie wenskaarten. Het ver-
zorgende van haar leven kreeg alle
ruimte en invulling toen er kleinkin-
deren kwamen, met alle tijd voor
hen. Sinds kort was er opnieuw een
verhuizing. Het was naar een appar-
tement aan de Olympus. Tekort
heeft deze tijd mogen duren. Onver-
wacht kwam er stilte over haar
leven, voorgoed. Het was een hele
verwerking. In een Avondwake
waren er woorden van herinnering
en dank, verbondenheid samen en
afscheid moeten nemen.
De crematie was op 15 januari in het
crematorium in Hoorn.

Op 12 januari 2009 is in het zieken-
huis in Hoorn onverwacht overle-
den Femina Martha Smit-Deen, op
de leeftijd van 81 jaar. ‘De cirkel is
rond, het leven is geleefd in voor-
spoed en tegenspoed en keert terug
naar de Bron, waar het eens begon’.
Het waren de aanvangswoorden van
de circulaire. Daarmee herinnering
aan het leven van een beminde echt-
genote, moeder en oma, zus en
schoonzus.
21 april 1927 was haar geboortedag,
als derde kind van haar ouders
Volkert Deen en Aafje Snel. Het
werd een gezin met vier zoons en
drie dochters. Geboorteplaats was
Broekerhaven, op het schip ‘Stella
Maris’. En zo werd Fem, binnen het
gezin, een binnenvaartschippers-
dochter. Wemoeten dan denken aan
een werk- en vaargebied in Frank-
rijk, België en Nederland.
Haar schooljaren waren op een
schippersinternaat, een gebruikelijk
keuze. Al vroeg ging ze in betrek-
king. Dat was welkom en nodig in de
sobere jaren van toen. Tijdens de
oorlogsjaren 1940-1945 kwam ze
weer aan boord wegens ziekte. Het
goede moment was in die moeilijke
jaren de eerste en de verdere kennis-
making met Meindert Smit, in latere
jaren haar levensgezel als echtge-
noot. Een verkeringstijd van een
aantal jaren werd benut voor sparen.

Op de Kagerbos werd een huis ge-
kocht. Er volgde een trouwdatum,
28 mei 1953. Er werden twee doch-
ters geboren. We kunnen denken
aan de vreugde van een jong gezin.
De langste tijd van wonen was op de
Burg.Raatlaan, bijna 40 jaar, met
daar verschillende huwelijksverjaar-
dagen, momenten van herinnering,
dankbaarheid en verbondenheid
samen. Vaak was er de hulp van ge-
zinszorg nodig in de kwetsbaarheid
van haar gezondheid. In de zomer
van 2007 volgde een verhuizing
naar het Verzorgingshuis St.Jozef. De
leeftijd, meer en meer afhankelijk
worden, het gaf de doorslag om deze
stap te zetten. Het is voor haar een
laatste fase geworden. Onverwacht
kwam haar levenseinde in het zie-
kenhuis in Hoorn, na een ongeluk-
kige val daar opgenomen, met stilte
over haar leven. Op 16 januari heb-
ben we in de Uitvaartliturgie af-
scheid genomen, met herinnering
aan en dankbaarheid om haar leven.
Daarna was de begrafenis op het
kerkhof.

Op 15 januari 2009 is overleden
Adrianus Petrus (Driet) Smit, op de
leeftijd van 62 jaar. Het was na het
inleveren van levenskracht al ver-
schillende jaren, met een toene-
mende zorg de laatste tijd, denkend
aan een ernstige ziekte en aan be-
handelingen die nodig waren, zijn
ziek- zijn met kracht en geduld ge-
dragen. Er is herinnering aan vele
waardevolle levensjaren, aan een
mooie, zorgeloze jeugd, een leer-
zame diensttijd, een mooie tijd bij
Meindert Schuitemaker, en mooie
verhalen daarover. Het was een ge-
zellige tijd van verkering, trouwen
en vader worden van Sonja en Rob.
Altijd zorgzaam, een waker in de
nacht. Trotse opa van vier kleinkin-
deren. Als stucadoor met plezier ge-
werkt en met vakmanschap. Met
sociale inslag een welkome coach bij
de handbal, met alles wat er was te
regelen. Driet hield van schaatsen en
van vissen. Dat laatste vooral tijdens
vele vakanties in Engeland en vooral
in Noorwegen, met goede vrienden.
Genieten van de fjorden en van
ander natuurschoon. En dan schaat-
sen, het liefst op natuurijs. Hoogte-
punt was de Elfstedentocht in 1997.
Er was veel te genieten maar ook
veel te verduren. De goede dingen
kregen meestal de overhand. Driet
kon het met wijsheid en dankbaar-
heid zeggen: ‘We hebben heel veel
tóe gehad’. En zo was het ook. Het
zijn herinneringen die bewaard
mogen blijven aan een wijze en fan-

tastische man, vader en opa.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
hebben we afscheid genomen, met
dankbare woorden en herinnerin-
gen, in verbondenheid samen. Op
19 januari was de crematie in Hoorn,
met ook daar dankbaarheid en
troost naar elkaar toe.

Op 28 januari 2009 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Nel Breg-
Vriend. Het was op haar leeftijd van
87 jaar. Het was op een onverwacht
moment, na een val thuis en behan-
deling in het ziekenhuis. Er was een
onverwachte wending en terugslag.
Er kwam stilte voorgoed. En daar-
mee verwerking en verslagenheid,
verdriet in verbondenheid samen.
Moeder van een groot gezin was zij,
oma en overoma voor haar kleinkin-
deren en achterkleinkinderen, een
geliefd middelpunt. Alle zorg was er
in die dagen in de voorbereiding,
veel herinneringen in dankbaarheid,
het ouderlijke huis met welkom aan
wie er maar kwam. Circulairewoor-
den zijn gekozen en zijn verzonden
naar familie en vele anderen. Mooie
woorden als typering, als herinne-
ring, als een verwijzing naar deze be-
minde moeder en oma toe. Het zijn
de woorden: zorgzaamheid, gene-
genheid en gezelligheid. Invulling
van een beminde levensweg, sier-
woorden voor haar leven. Het was
mooi dat deze woorden werden ver-
gezeld, werden gedragen door twee
andere woorden: genieten en lang,
lange tijd. Want zo was het gekozen:
lang hebben wemogen genieten van
haar zorgzaamheid, genegenheid en
gezelligheid. Genieten, er vreugde
aan hebben mogen beleven, voldoe-
ning, in gelukkige momenten
samen. Dat als evaring en herinne-
ring binnen het gezin, vele keren. En
dat lang, lange tijd. We hebben er
lang van mogen genieten. Het kon
niet lang genoeg duren. Er hoefde ei-
genlijk geen einde aan te komen.
Herinneringen zijn er veel, denkend
aan de toewijding aan haar gezin,
haar tevredenheid met de kleine
dingen van het leven, het meegeven
van respect voor ieder ander. Het is
wat we voor ons zien, vanuit verha-
len of in een eigen stille overden-
king.
Haar levensweg is lang geweest, vele
jaren op de Nieuwe Dijk. Het was
haar thuis, dichtbij het bedrijf,
dichtbij eigen, open huis en welkom
zijn. Haar leven was een kostbaar
leven, met haar man, zij beiden aan
de basis van een groot gezin, met
hun inzet van leven. Zij beiden aan
de basis van een mooi bedrijf. Het is
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om te koesteren, te danken en te be-
waren.
In deze laatste dagen was zij thuis en
ook in de kerk omgeven door veel
bloemen, tulpen en andere bloe-
men, in de kleuren van het leven,
stille getuigen van haar leven in
goedheid en liefde.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
waren we met velen samen, met
dankbare woorden, dierbare herin-
neringen en troost voor elkaar. Op 2
februari was de begrafenis op het
kerkhof, in het familiegraf van haar
man.

Op 29 januari 2009 is na een ern-
stige ziekte overleden Riet Iping, op
de leeftijd van 58 jaar.
In korte tijd was er veel te verwer-
ken. De strijd was niet te winnen,
met de stilte die er kwam, het gemis
dat zich liet voelen in het afscheid
van die dagen.
Op 16 juli 1950 werd Riet geboren in
Amsterdam. Ze was het vijfde kind
in een gezin dat later uit tien kinde-
ren zou bestaan. Als Amsterdammer-
tje kwam ze vroeger als kind wel
eens in Wervershoof. Het was in een
gastgezin, bij oom Gert en tante
Annie Koomen-Bakker. In haar
jonge jaren deed ze haar studie en
zocht ze haar werk in de sociale rich-
ting: ziekenhuis of verpleegtehuis.
Ze kwam tot een relatie, haar huwe-
lijk met Jan Klopper. Ze wilden graag
een eigen woning. In en rond Am-
sterdam moeilijk te realiseren. Tante
Annie Koomen-Bakker wist een op-
lossing, een huisje beschikbaar op de
S.Koopmanstraat. Er was al een
dochter geboren. Enige tijd daarna
was een tweede kind op komst. Een
grotere woning was daarmee wel een

wens. Het lukte, een verhuizing naar
de Nieuwstraat. Daar een tweede
dochter, opnieuw vreugde.
Verandering betekende een nieuw
gezicht, Vera of Veer. Met zijn vieren
waren ze goed op elkaar afgestemd.
Veel werd ondernomen, thuis, op
weg, op vakantie, genietend van de
natuur, in vele vormen van schoon-
heid.
Over veel zaken dacht Riet bewust
na. Respect hebben voor de ander,
dat vond ze belangrijk. Bewust om-
gaan met de natuur eveneens. Ze
was een vrouw met een eigen me-
ning. Thuis was er ruimte om goede
vrienden te ontvangen en te verras-
sen. Iedereen was welkom in gast-
vrijheid. Toen er kleinkinderen
kwamen, was ze dankbaar en blij,
ondernemend, altijd klaar met een
verrassing of iets leuks. Het kon
nooit te gek.
Enkele jaren geleden sloot zij zich
aan bij de koorworkshops van de
kerk. Ze hield ervan. Ze heeft zich
ook verdiept in het spirituele. Zij
vond daarin rust. Dat kon ze goed
gebruiken in het afgelopen jaar
waarin ze ernstig ziek ging worden.
Ze is er met bewondering mee omge-
gaan, tot het einde positief, nooit
klagend. Er is stilte gekomen, ver-
werking en afscheid. In Avondwake
en Uitvaartliturgie waren we samen,
met zang, gebed en herinneringen.
‘Dona nobis pacem’ was een lied
over vrede. Haar geloof was: Ik ben
waar ik wezen wil. Eens zullen we el-
kaar weer zien. De begrafenis was op
het kerkhof, op 3 februari.

Op 30 januari 2009 is in het zieken-
huis in Groningen overledenMoshe
Talo. Hij bereikte de leeftijd van 79

jaar. Waarom in Groningen?
Moeder en twee dochters waren
voor een aantal weken in Australië
voor familiebezoek, vakantie hun
van harte gegund. Voor vader was
het te vermoeiend om mee te gaan.
Om hem heen was er thuis veel
goede zorg. Ook was er een plezierig
verblijf bij familie in Blijham (pro-
vincie Groningen). Onverwacht
overkwam hem daar een ernstige te-
rugslag in gezondheid. Een opname
in het ziekenhuis in Groningen was
noodzakelijk, met behandelingen en
een spannend wachten. Uiteindelijk
geenmooie berichten. Op 30 januari
kwam er een definitieve stilte over
zijn leven, en de verwerking daar-
van.
De eigen familie kwam daardoor eer-
der uit Australië terug. Er hing een
zware schaduw over hun thuisko-
men en over de verdere dagen.
Op 4 februari was er in onze kerk een
dienst van afscheid. Het was een
troost dat een Iraakse priester, wo-
nend in Londen, bij de familie kon
komen. Hij was eenmaal eerder bij
hen geweest. Hij had een hoofdtaak
in de afscheidsdienst. In eigen taal
en liturgie was er gebed, zang en ver-
kondiging. Daarna was de begrafenis
op het kerkhof.
Voor velen onder ons is de familie
Talo een bekende familie, wonend
aan de van Maaselandstraat, dikwijls
wandelend in ons dorp en altijd
vriendelijk, thuis heel gastvrij voor
wie er binnenkomt.
Tenslotte, zij zijn dankbaar voor het
meeleven en voor hartelijke reacties,
die zij mochten ontvangen vanuit
onze gemeenschap in die moeilijke
dagen.

Froukje Martha Maria,
dochter van Rob en Carolien Kar-
sten-Wouts.
Luka Peter,
zoon van Ajanthan en Anouk
Anthonypillai-Verlaat.

Tristan Nicolaas Fredericus,
zoon van Ger en Monique Bos-
man-Loos.
Jonas Maricus Eduard,
zoon van Dirk-Jan en Judith
Haakman-Roozendaal.

Hartelijke gelukwensen aan ouders
en familie, gezondheid en een blije
jeugd voor de kinderen op weg naar
een gelukkige toekomst.

GETROUWD

Meindert-Jan Botman en
Maaike Sneeboer.

Een hartelijk proficiat aan ons
bruidspaar, op weg naar een geluk-

kige levensweg samen, met invulling
van gelukkige levensdagen.

JUBILEUM

25 jaar:
Jos en Anneke Neefjes-Kuip.

Een felicitatie voor
ons zilveren
bruidspaar, in her-
innering aan een
bijzondere dag,
een momentop-
name, met gezin,
familie en goede
vrienden samen.
Alle goeds voor de
toekomst.

GEDOOPT
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‘Mam, mogen we een snoepje?’

Verhit van het buiten spelen komen Laura en
Toos binnen.
‘Nee,’zegt moeder, ‘jullie mogen wel een
appel. Je weet, het is Vasten.’
Wat is dat?’, vraagt Toos.
Laura haalt haar schouders op.
‘Dan snoepen we niet totdat het Pasen is’,
zegt Laura.

‘Dat duurt nog heel lang’, zegt Toos.
‘Waarom mag dat niet?’
‘Kweenie,’ zegt Laura, ‘Maar op zondag
mag het wel. Wil jij een appel?’ Laura pakt
een appel van de fruitschaal.
Aan de onderkant is de appel helemaal
bruin. Bah, wat vies alles plakt door die
rotte appel. Laura neemt de fruitschaal en
de rotte appel mee naar de keuken. Mama
kijkt alle appels na.
‘Gooi die rotte maar in de tuin’ zegt ze,
‘Voor de vogels.’ ‘Kijk, deze is ook al
aangetast, maar hier kan ik dat plekje nog
wel wegsnijden. Die eet ik wel op. Gelukkig
hebben we die slechte appel net op tijd
gevonden. Anders waren ze allemaal rot
geworden.’

VOORDEKINDEREN

Vasten
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