
NU EN
STRAKS

PASEN
Laatste Avondmaal

Toen het zover was, ging hij samen
met de apostelen aanliggen voor de
maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er
hevig naar verlangd dit pesachmaal
met jullie te eten voor de tijd van mijn
lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik

zal geen pesachmaal meer eten
voordat het zijn vervulling heeft

gevonden in het koninkrijk van God.’
Hij nam een beker, sprak het

dankgebed uit en zei: ‘Neem deze
beker en geef hem aan elkaar door.
Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet
meer drinken van de vrucht van de
wijnstok tot het koninkrijk van God

gekomen is.’
En hij nam een brood, sprak het

dankgebed uit, brak het brood, deelde
het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat
voor jullie gegeven wordt. Doe dit,

telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
Zo nam hij na de maaltijd ook de

beker, en zei: ‘Deze beker, die voor
jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe
verbond dat door mijn bloed gesloten

wordt.
Maar weet wel dat degene die mij zal
uitleveren samen met mij aan deze
tafel aanligt. Want de Mensenzoon
moet heengaan zoals het voor hem
bepaald is, maar wee de mens die

hem zal uitleveren.’

Lc 22,14-38
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GAAT U VERHUIZEN?

Help onze administratie. Geef uw verhuizing
tijdig door met een verhuiskaart of met deze
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Nieuw adres.....................................................

Postcode/Plaats ...............................................

Verhuisdatum..................................................

LAAT ’T WETEN!

Bezorgadres: brievenbus pastorie
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VAN DE REDACTIE

Aan het einde van de Veertigdagentijd bereiden we
ons voor op Pasen. Het gelegenheidskoor en het
gemengde koor hebben het druk met de repetities
voor de feestelijke mis op eerste Paasdag. De
bloemschiksters zijn weer op zoek naar mooie
bloemen voor de versiering en zelf zijn we ieder op
zijn manier er ook mee bezig. We hopen dat na de
stilte van de Goede Week een mooie Paasviering
zal volgen.
Er is ook een oproep van de werkgroep Vormen om
versterking. Probeer het eens en meld je aan, je
doet er heel goed en belangrijk werk mee, zo laat
de werkgroep ons weten.
En dan het interview: We hebben deze keer Ton de
Hoogt eens gevraagd waar hij allemaal mee bezig
is. ‘We’ gaan namelijk online. www.sintwerenfri-
dusparochie.nl. De parochie krijgt een eigen web-
site waar iedereen aan mee mag werken als het aan
Ton ligt. Hoe dat allemaal is ontstaan kunt u lezen
in zijn verhaal.
Maar ook de overige tekst (zie de inhoud hieron-
der), is de moeite van het lezen weer waard.
Mooie en zinvolle Paasdagen toegewenst.
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4/5 april: Palmzondag
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 15.00 uur:
Vormselviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Deken H.Post en
Pastor J. Suidgeest.
zaterdag 18.00 uur:
Vormselviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Deken H.Post en
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Dameskoor. Pastor J. Suidgeest.
Zegening en uitdelen van
palmtakjes. Intocht van Jezus in
Jerusalem.
Begin van de Goede
Week.

9 april: Witte Donderdag
19.30 uur: Laatste Avondmaal.
Witte Donderdagviering met Ge-
mengd koor. Gezongen wordt de
Johanna-Mis van P. Smeels. Diri-
gent: Nel Schouten-Bot. Orga-
nist: Jan van der Leek. Pastor J.
Suidgeest. Na afloop: stille aan-
bidding tot 22.00 uur.

10 april: Goede Vrijdag
15.00 uur:
De kerk is open tot 15.45 uur.
Persoonlijke bezinning op dit
uur van de dag rond het kruis.
Men kan de kruisweg bidden,
langs de 14 kruiswegstaties.
Een boekje wordt aangereikt met
teksten. Er branden kaarsen,
er is toepasselijke muziek.

19.30 uur:
Herdenking van Christus’ lijden
en kruisdood.
Viering met Herenkoor.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof: Huub Jaeqx
en Rina Schouten-Jong.
N.B. Goede Vrijdag is Vasten- en
Onthoudingsdag.

11 april: Paaszaterdag
19.00 uur: Paaswake.
Feestelijke Paaswakeviering.
Alles wordt nieuw! Er is vuur,
licht, wijwater, doopwater, de
Paaskaars. Hernieuwing van ons
geloof. Viering met Herenkoor.
Voorganger: Pastor C.Koning.
N.B. Let u op de aanvangstijd!

12 april: Eerste Paasdag
10.30 uur: Feestelijke Paas-Eu-
charistieviering met Gemengd
koor en versterking vanuit de
workshops. Gezongen wordt de
Missa Brevis in Bes van
W. A. Mozart.
Dirigent: Jan van der Leek.
Organist: Pieter Rynja.
Voorganger: Pastor J. Suidgeest.
Na afloop: Alleluia van Händel.
Op deze paaszondag is er voor de
kinderen een kindernevendienst.
N.B. Na afloop van de Paaswake
en van de viering op Paaszondag
is er een deurcollecte voor de
Vastenactie 2009, voor een
project in Bangladesh.
Van harte aanbevolen.
Heel veel dank.

13 april: Tweede Paasdag
10.30 uur: Feestelijke Paas-
Woord-Communieviering met
Paasliederen. Ook in deze viering
mag het licht van Pasen volop
schijnen.
De viering wordt geleid door de
Groep Wervershoof.

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!

DE GOEDE WEEK EN PASEN
Wilt u letten op de verschillende aanvangstijden!

Vrijdag 3 april om 18.30 uur:
Viering van Palmzondag
Eucharistieviering met liederen.
Intocht van Jezus in Jerusalem.
Zegening en uitdelen van palm-
takjes.
Palmzondag is begin van de
Goede Week. Pastor J. Suidgeest.

Vrijdag 10 april om 15.00 uur:
Goede Vrijdagviering
Herdenking van Christus’ lijden
en kruisdood. Lijdensverhaal
volgens de evangelist Marcus,
afgewisseld met liederen. On-
dersteuning door Dames van
het koor. Pastor J. Suidgeest.

Zondag 12 april ’s morgens
om 9.15 uur: Eerste Paasdag
Paas-Eucharistieviering met
Paasliederen. De nieuwe
Paaskaars wordt aangestoken,
het Paasevangelie gelezen.
Feest van Jezus’ verrijzenis.
Getuigenis van ons Paasgeloof.
Pastor J. Suidgeest.
N.B. Dit jaar is er geen Witte
Donderdagviering in Huize
St.Jozef.

VIERINGEN IN HUIZE ST. JOZEF
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18/19 april:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Dameskoor.
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Onderdijk.
zondag 09.00 uur:
Eerste Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest.
zondag 11.00 uur:
Eerste Communieviering met
Kinder/Jeugdkoor.
Pastor J. Suidgeest

25/26 april:

vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 15.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Zwaagdijk.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Heren v/h koor.
Groep Wervershoof.

2/3 mei:
vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
liederen. Groep Andijk.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering
met Herenkoor.
Pastor J. Suidgeest.

9/10 mei:

vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Woord-Communieviering met
A.O.W.-Jongerenkoor.
Groep Wervershoof.
zondag 10.00 uur:
Eucharistieviering met
Herenkoor. Pastor J. Suidgeest.
Op deze zondag is er een kinderne-
vendienst.

16/17 mei:

vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis met Dameskoor
uit Onderdijk.

zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met Fanfare-
corps St.Caecilia en Heren v/h
koor. Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Zwaagdijk.

20/21 mei: Hemelvaartsdag

woensdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen.
Pastor J. Suidgeest.
donderdag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Dameskoor. Groep Wervershoof.

23/24 mei:

vrijdag 18.30 uur:
Verzorgingshuis
zaterdag 19.00 uur:
Eucharistieviering met liederen
(Kinder/Jeugdkoor).
Pastor J. Suidgeest.
zondag 10.00 uur:
Woord-Communieviering met
Herenkoor. Groep Andijk.

DE TIJD NA PASEN, OP WEG NAAR PINKSTEREN

Veel mensen kunnen het zich
niet voorstellen.
Ondanks alle sociale voorzie-
ningen, zijn er nu nog gezinnen
of alleenstaanden in onze samen-
leving die in grote financiële
nood verkeren.
Wij als bestuur van de Parochiële
Charitas Instelling (P.C.I.) staan
in nauw contact met andere hulp-
verleners enmaatschappelijk wer-
kers.
Daardoor weten we dat er nog
heel veel financiële nood is, bij-
voorbeeld bij gezinnen met op-
groeiende 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 hel-
pen. Helaas zijn onze middelen
zeer beperkt en lopen onze in-
komsten uit giften en collectes
steeds meer terug.
Wij doen daarom opnieuw een
beroep op alle inwoners van
Wervershoof, ongeacht poli-
tieke of geloofsovertuiging, om
onze P.C.I. financieel te steunen.
Wij kunnen dan deze mensen,
al is het maar een heel klein
beetje, meer ruimte geven in hun
beperkte financiële situatie.

Wij hopen dat door deze oproep
veel mensen en bedrijven een bij-
drage storten op ons rekening-
nummer 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

KERK EN SAMENLEVING

OPROEP P.C.I.
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Er zijn door het jaar heen van die
gemeenschappelijke dagen zoals
Monumentendag, Nationale Zie-
kendag, Orgeldag. In dat rijtje past
ook Open Kloosterdag, niet op
een vaste dag, wel met een zekere
regelmaat. De Veertigdagentijd is
een goede tijd om daarin zo’n dag
te organiseren en dat gebeurt ook.
Het is inspelen op de behoefte
van mensen die kennis willen
maken met zo’n stilte-plek, men-
sen die een kijkje willen nemen
achter de kloostermuren. Omge-
keerd willen verschillende kloos-
ters zelf best eens laten zien welke
waardevolle plaats zij hebben in
kerk en samenleving. Na zo’n be-
zoek vertellen mensen dat zij de
rust en de stilte konden proeven
en konden waarderen. Het was een
welkome afwisseling en verade-
ming in hun doorgaans drukke
leven.

Enkele jaren geleden is een boek
verschenen dat in dezelfde rich-
ting wijst. De titel zegt genoeg:
‘Stilte-Atlas’. Per provincie worden
daarin plaatsen genoemd waar
men op adem kan komen: kloos-
ters, abdijen, inloophuizen, be-
zinningsoorden. Dat er behoefte
is aan stilte, rust, een stille plek,
dat zegt iets over het leven waarin
drukte voorkomt, lawaai, span-
ning, stress. Men komt (weer) tot
zichzelf, tot rust, tot geloof. Ook
dat laatste gebeurt: tot geloof, tot
verwondering.

We staan voor de Goede Week,
met als afsluiting: Pasen.
Een ander woord voor de Goede
Week is: Stille Week, wat minder
bekend maar een goed gekozen
woord. Met stille aandacht komen
de dagen van de Goede Week het
best tot hun recht. Het mag een
ervaring zijn dat Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag
en Pasen, dat al deze dagen stilte-
momenten in zich hebben. Het is
daarin dat de betekenis van deze
dagen (vieringen) tot ons komt.
Bij het Laatste Avondmaal is er
een geladen stilte. Het was een
bijzonder samenzijn. Datzelfde

geldt voor Goede Vrijdag. Er is
een diepe stilte rond 15.00 uur
in de middag, het uur van Jesus’
kruisdood, met een stilte die daar-
na voortduurt. We spreken niet
voor niets van de stille Paaszater-
dag. Er is stilte in en rond het graf.
Deze stilte gaat over in de Paas-
wake en daardoorheen in het
Hoogfeest van de Paasmorgen!
Het lege graf brengt stilte, sidde-
ring, verbazing, en dan: geloven
en zien (Johannes-evangelie)!

Goede Week, Stille Week, en dan
Pasen. Een week vol betekenis,
stilte en aandacht. Met Stille
Week wordt niet bedoeld: het was
stil, er waren er weinig, er was
niets te doen, integendeel! Stille
Week, gevuld met indrukken die
vanuit de verschillende vieringen
tot ons komen. Een week met een
andere invulling dan zoveel an-
dere weken in het jaar omdat het
die ene Goede Week is.
We zingen het bekende lied: ‘Ge-
denken wij dankbaar de daden
des Heren, zijn leven, zijn dood
en verrijzenis’. In het licht van de
verrezen Heer mag ons eigen leven

open gaan, open bloeien naar
nieuw leven, in de lentetijd van
dit jaargetijde. Pasen, een Hoog-
feest, het grootste feest van het
jaar. Laten we met velen samen-
komen om te vieren waartoe deze
dagen ons uitnodigen, juist ook
in de voorafgaande dagen.

Mede namens Pastor Maria Voss
en andere collega’s u allen een
Zalig Pasen toegewenst. Dank aan
allen die bij de voorbereiding en
verzorging zijn betrokken. Mooie
dagen ook thuis van harte toege-
wenst. Mogen we er veel goeds
aan beleven, een feestelijk Zalig
Pasen!

Pastor J.Suidgeest

STILLE / GOEDE WEEK - PASEN

Tijd
Tijd is ons gegeven,

om in dit aardse leven,

te ervaren en leren,

onszelf en anderen te accepteren

Met vallen en opstaan gaat dit

gepaard,

niet altijd blijft ons alles bespaard.

Dan vinden we ’t fijn,

wanneer we onszelf mogen zijn.

Tijd kan ons ook laten zien,

dat er een hemel op aarde is,

misschien.

Wanneer we elkaar in waarde laten,

is er niets meer om te haten.

We weten wel waar het om gaat,

elkaar bijstaan in woord en daad

wat in ons vermogen ligt,

dan krijgt de aarde een nieuw gezicht.

Tijd gaat vaak zo vlug,

’t liefst draaien we soms de klok terug.

Om dingen opnieuw en anders te doen,

in je jeugd ben je onbezonnen en groen.

Later besef je soms benauwd,

allemachtig, ineens ben ik oud.

Toch leeft een mens z’n leven,

en is van binnen jong gebleven.

Tijd dient ook een doel,

leren leven met verstand en gevoel.

Iedere fase kent wisselende momenten,

zoals voorbijgaande seizoensaccenten.

Als we zien dat leven zin heeft,

en ons steeds nieuwe kansen geeft,

dan is Tijd van blijvende waarde,

op deze veranderende aarde.

Arda Koomen-Kuip



Uit de vergadering van februari
en van maart 2009.

FINANCIËN EN
ONDERHOUD

Voor onderhoud pastorie komt er
een subsidieregeling over een pe-
riode van 6 jaar. Deze regeling
gaat het volgend jaar in, 2010-
2015. We bekijken hoe we hier zo
goed mogelijk van kunnen profi-
teren. We nemen het financieel
overzicht van het afgelopen jaar
2008 door, met dank aan de pen-
ningmeester. Het jaarverslag 2007
wordt definitief vastgesteld en
goedgekeurd. Er is een legaat ont-
vangen van een parochiaan, na
overlijden vanuit testament. Met
dank aanvaard. Het voorlopig
eindresultaat van Actie Kerkba-
lans 2009 is 65.000 euro. We
mogen daar heel tevreden om
zijn, met dank aan allen die heb-
ben meegedaan. Dank bijzonder
ook voor de organisatie en voor
de verwerking van alle gegevens.
Voor een aantal kinderen was er
een prijsje voor het maken van
kleurplaten bij deze Actie Kerkba-
lans.
De kachel in de pastorie heeft
meerdere keren in de afgelopen
tijd een storing gegeven. Naar
tijdsduur is het te verwachten,
vanaf 1987 in gebruik. We laten
een offerte uitbrengen.

De waterleiding onder de vloer in
de pastorie (kelder) is op meer-
dere plaatsen verouderd, met lek-
kage-gevaar. Onderzocht wordt
hoe en wanneer dit op te lossen.
Bouwkundig bureau van het Bis-
dom komt kijken naar de scheu-
ren in de kap van de kerk, boven
het altaar. Van de bevindingen zal
rapport worden opgemaakt en ad-
vies. Ook zal worden gekeken
naar grondwaterstand en afwate-
ring onder en opzij van de kerk.
Er staat hierover niet veel op pa-
pier. Monumentenwacht zal hier-
van op de hoogte worden gesteld.
Voor de kerk is van de Gemeen-
schapsveiling het mooie bedrag
ontvangen van 8000 euro. Dank
daarvoor.

TUIN EN BEGRAAFPLAATS

In maart zal een hek worden ge-
plaatst bij het Uitvaartcentrum
voor afdoende bescherming van
het kerkhof. Offerte hiervan is
binnengekomen en getekend. Er
is behoefte aan iets meer capaci-
teit voor afvoer van afval op het
kerkhof (verdeling op 3 plaatsen).
Dit wordt binnenkort geregeld.
De bloementuin (voor de kerk)
wacht op het voorjaar voor de
eerste werkzaamheden, prachtig.
Sterkte en voldoening aan de
tuinmannen!

KERK EN SAMENLEVING

De PCI heeft met Kerstmis in ver-
schillende situaties kunnen hel-
pen o.a. met kerstpakketten. Er
zijn enkele vluchtelingengezin-
nen gemeld. Via de Gemeen-
schapsveiling heeft de PCI een
aantal gevulde boodschappentas-
sen gekregen en verspreid, met
dank aan de weldoeners.
Het motto van de Vastenactie is
dit jaar 2009: ‘Op de bres voor
Bangladesh’. Na afloop van de
Paaswake en van de Paasviering
op Paaszondag is er een deurcol-
lecte voor deze actie, als een
mooie afronding.

GEMEENSCHAPSOPBOUW

In januari jl. is er een landelijke
parochiedag geweest in Hilver-
sum (KRO-gebouw) over commu-
nicatie in de brede zin van het
woord. Namens de parochie is de
heer Ton de Hoogt er geweest. Een
belangrijke (nieuwe) ontwikkeling
is besproken: de opzet en het star-
ten van een website in de paro-
chie, met daarmee brede en
actuele informatie langs dit infor-
matiemedium. In overleg met
Parochiebestuur en de redactie
van Nu en Straks zijn er verdere
stappen gezet. Het is iets van deze
tijd, een nieuwe en interessante
uitdaging. (Zie verderop in deze
Nu en Straks voor meer informa-
tie)
Pater Kees Groenewoud – MillHill
– heeft een avond verzorgd voor
de Wijkcontactpersonen. Het was
een boeiende inleiding vanuit 30
jaar missie-ervaring in Uganda-
Afrika.

CATECHESE EN LITURGIE

Voor de leiding van de Kinderne-
vendiensten is er ondersteunend
materiaal beschikbaar (abonne-
ment), te gebruiken bij de voorbe-
reiding. De werkgroep is er blij
mee. Kinderen kwamen in de vie-
ring van zondag 8 maart in de
kerk naar voren met 30 witte
rozen, een mooi gebaar naar de
pastor toe! Het Dameskoor en het
A.O.W.-Jongerenkoor hielden in
deze weken hun Jaarvergadering.
In beide besturen kwam er ver-
sterking van 2 bestuursleden, met
applaus begroet. Zaterdag 14
maart is er overdag in ‘de Inzet’
weer een Workshop-oefendag met
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NIEUWS EN ACTIVITEITEN

NIEUWS VAN
HET PAROCHIEBESTUUR
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een stevige invulling, gericht naar
de liturgie van Paaszondag.
Er is een cursus in de regio ge-
weest voor verzorging van een
Uitvaart o.l.v. parochiaan. Bin-
nenkort is er een evaluatieavond
hoe hiermee om te gaan, in de
parochies in de regio.

REGIO-NIEUWS

Zondag 18 januari was het af-
scheid van Pastor Maria Voss, af-
scheid van actief pastoraat na een
tijd van 15 jaar, in Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof en de regio.
Door ernstige ooghandicap is er
vroegtijdig een eind aan geko-
men, spijtig maar waar. Het was
een hartelijk samenzijn in buurt-
huis Sarto in Andijk, een toe-
stroom van vele mensen uit de
verschillende parochies, een
dankbare terugblik naar veelbe-
wogen en mooie jaren, hartelijke
woorden en attenties. Vooraf-
gaand was er in de parochiekerk
te Andijk ’s morgens een stem-
mige en bijzondere viering, in
verbondenheid samen. Het heeft
haar goed gedaan, met dankbare
reacties nadien.
Over de invulling van deze vaca-
ture horen we niets, al heel lang
niet, en dat is zonder meer teleur-
stellend. Voorbij deze zondag van
18 januari is opnieuw vanuit
parochies en pastores bericht ge-
daan naar dekenaat (en bisdom)
om overleg, nader nieuws richting
invulling, de vraag naar mogelijk-
heden en/of onmogelijkheden.
Er is een brief binnengekomen
van het Bisdom over gebouwen-
beleid in de regio Wervershoof.
Ook de andere regio’s in het Bis-
dom hebben de brief ontvangen.

In de Bisdomnota ‘Nieuwe Tijden,
Nieuwe Wegen’ (2004) en ook in
latere brieven worden de paro-
chies in de regio’s uitgenodigd,
uitgedaagd om gezamenlijk een
gebouwenbeleid te ontwikkelen.
Er zijn soms omvangrijke restau-
raties uit te voeren en ook regel-
matig onderhoudsinvesteringen.
Het vraagt om een helder beleid
voor nu en voor de toekomst. De
vraag is of en hoelang dit is vol te
houden, kijkend naar financiën,
kerkbetrokkenheid en pastorale
menskracht.
Er is een brief binnengekomen
vanuit het dekenaat met voorstel-
len om tot een andere regio-inde-
ling te komen. Het is een voorstel
ter bespreking. De verandering is:
van 3 naar 2 regio’s waar wijmee te
maken hebben. Onze regio (van
5 parochies) zou vergroot worden
naar een regio van 8 parochies.
Het is toevoeging van Nibbix-
woud, Wognum en Zwaagdijk-
West. We hebben behoefte aan
nadere informatie in afweging
van voor en tegen. Er komt nog
een pastores-vergadering (van de
3 regio’s) over deze brief, kort na
Pasen.

DAG VAN 8 MAART 2009…..

Deze zondag van 8 maart was
aangekondigd als: een moment-
opname, 30 jaar…..
Op de vergadering van maandag
9 maart: een dankbare terugblik
aan het begin van de vergadering
door Pastor J.Suidgeest. Een ver-
rassende invulling, mooie mo-
menten, dankbare viering in de
kerk, leuke en gezellige binnen-
loop tijdens de receptie in de
middag. Hartelijke woorden en
attenties: mooie dasspeld, jaarka-
lender met foto’s van allerlei acti-
viteiten van vrijwilligers, royale
vakantiebon voor even ertussen
uit, enz. Veel dank aan het Paro-
chiebestuur voor alle voorberei-
ding en verzorging. Zomaar een
dag, en toch ook weer bijzonder.
Wederkerig dezelfde goede wen-
sen en spirit.

Dat was het voor deze keer.

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Viering voorafgaand aan de receptie
bij Van Rooijen
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In september 2008 zal het geweest
zijn, dat in het parochiebestuur
de vraag kwam, hoelang pastor
Suidgeest in onze parochie werk-
zaam is. Na wat gepuzzel kwam
daar uit, dat dit in maart 2009
dertig jaar zou zijn.
Ja, 30 jaar geleden in maart kwam
Pastor Suidgeest vanuit Zwanen-
burg-Halfweg naar het West-
Friese Wervershoof. Niet op de
fiets met een koffertje achterop,
maar in zwaar winterweer. Het
sneeuwde en er was een gladde
weg. Maar vol optimisme is Pastor
Suidgeest in Wervershoof gaan
wonen en werken en hij is, naar
wij vernemen, nog steeds erg te-
vreden bij en met ons.
De samenwerking met de omlig-
gende parochies verloopt goed.
Ook de vele werkgroepen die zich
volop inzetten om onze parochie
levend te houden krijgen veel
waardering van Pastor Suidgeest.
Mooi, dat we het allemaal samen
doen!
Eén en ander leidde ertoe dat we
besloten dat deze dag gevierd
moest worden. Het is inderdaad,
zoals Pastor Suidgeest zelf al me-
moreerde niet echt een jubileum,
maar toch. We zijn ontzettend
blij met zo’n betrokken Pastor in
onze gemeenschap! Dus op zon-
dag 8 maart heeft het feest plaats-
gevonden.
Het parochiebestuur heeft zitten

brainstormen en het resultaat was
een hele leuke feestdag. Die
begon om 10.00 uur met een fees-
telijke viering in de Werenfridus-
kerk, met gemengd koor en
diverse leden van de workshops
o.l.v. Jan van der Leek. Tussen-
door kwamen de kinderen van de
kindernevendienst nog een prach-
tig boeket rozen aanbieden en
aan het einde van de viering zong
het gemengd koor Pastor Suid-
geest toe op het altaar.
Na de viering ging het verder bij
Café van Rooijen met een grote
receptie. Er waren heel veel paro-
chianen, familie, parochiebestu-
ren van andere parochies en
collega’s van pastor Suidgeest. Er
waren warme woorden en ook
nog een lied van de collega’s
Maria Voss en Cees Koning, het-
geen zeer gewaardeerd werd. Het
kinderkoor kwam een lied zingen
o.l.v. Elly Droog.

Ook de familie van de jubilaris
sprak haar waardering uit over de
ontvangst en de warme parochie,
waar Pastor Suidgeest al zoveel
jaar werkzaam is.
Met deze feestelijke dag wilden
we onze Pastor Suidgeest hartelijk
bedanken voor zijn enorme inzet
voor onze parochie en van harte
feliciteren met een mooi jubi-
leum!

Namens het parochiebestuur,
Diana Verdonschot

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Pastor Suidgeest 30 jaar in de parochie
St. Werenfridus in Wervershoof

Enkele impressies van de
feestelijke dag
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Op dinsdag 17 februari hielden
de contactpersonen hun jaar-
lijkse bijeenkomst in De Inzet.

De nieuwe voorzitter, Annelies
Neefjes-Schouten, opende de bij-
eenkomst met een woord van
welkom aan alle aanwezigen en
speciaal aan de spreker, pater Kees
Groenewoud uit Hoogwoud, die
direct daarna het woord kreeg en
met zijn humoristische manier
van vertellen meteen de aandacht
van de zaal had. Om een voor-
beeld te geven: als jongen wilde
hij wereldheer worden, omdat het
rond de pastorie altijd “zo lekker
naar vlees en vis rook”. Het is dus
toch “pater” Kees geworden: na
het klein seminarie koos hij na-
melijk voor Mill Hill en voor die
orde heeft hij zo’n dertig jaar
in de missie gewerkt. Momenteel
is hij assistent van pastor Paul
Vlaar van Obdam en als zodanig
eerstverantwoordelijke voor Hoog-
woud en omgeving.
Na zijn priesterwijding werd hij
benoemd in het bisdom Jinja in
Oeganda, waar hij vooral jeugd-
werk deed. Dat was zijn grote pas-
sie. Al tijdens zijn opleiding op
het groot seminarie deed hij daar-
mee ervaring op in Roosendaal en
Londen.
In 1977 moest hij het land verla-
ten, omdat hij kritiek had op de
toenmalige president, Idi Amin.

Hij werd benoemd in Roosendaal
als lid van het promotieteam,
maar na vijf jaar ging hij weer
terug en werd jeugdaalmoezenier
van het hele bisdom. Hij reed dui-
zenden kilometers op zijn motor
en organiseerde voor de platte-
landsjeugd allerlei cursussen, niet
alleen op agrarisch gebied, maar
ook om jongeren te vormen tot
leiders.
In die jaren begon in Afrika aids
op te komen. Men dacht dat het
van de apen kwam en noemde de
kwaal daarom de apenziekte. Veel
mensen stierven eraan en de
pater maakte zich grote zorgen.
Gelukkig kwam hij in contact met
een Amerikaanse zuster die chi-
rurg was. Zij ging bloed testen en
wees de regering op het gevaar.
Samen voerden zij een campagne
om aids te voorkomen en het
leven van hiv-geïnfecteerden te
verlengen. Het advies dat zij
gaven was drieledig: geen seks
buiten een vaste relatie, in een
vaste relatie trouw zijn en als het
toch “misgaat” een condoom ge-
bruiken. Het resultaat was dat na
verloop van tijd het aantal aidsbe-
smetten in het bisdom van de
pater het laagst was van heel
Oeganda.
In 1999 wilde pater Kees “wel
eens iets anders”. Hij ging toen
werken voor de stadsjeugd en
meer speciaal voor de straatkin-

deren, een totaal andere wereld.
Volgens de overheid zat er niets
goeds in de jeugd en men
schroomde dan ook niet om kin-
deren in de gevangenis te zetten.
Ook nu had de pater weer het
geluk aan zijn zijde. Een goede
kennis werd secretaris van de
sociale dienst van de gemeente en
samen pakten zij het jeugdpro-
bleem aan. Zij organiseerden
trainingsdagen voor overheids-
mensen om hun een andere men-
taliteit bij te brengen. En met
succes! In de wijken kwamen
jeugdcentra waar de jongeren op-
gevangen werden en waar - net
als op het platteland - allerlei cur-
sussen gegeven werden. Zo wer-
den veel jongelui goede leden van
de maatschappij.
Om gezondheidsredenen moest
de pater helaas terug naar Neder-
land, maar ook nu maakt hij zich
dus nog verdienstelijk in de ziel-
zorg en ook nu heeft de jeugd nog
zijn bijzondere aandacht.
Pater Kees had nog wel een uur
kunnen vertellen en dan hadden
de aanwezigen zich nog niet ver-
veeld, maar intussen was het wel
bijna tien uur en dus naderde het
einde van de bijeenkomst. Anne-
lies bedankte de pater voor zijn
boeiende verhaal en vervolgens
bood Karin Gitzels hem namens
het parochiebestuur een attentie
aan. Daarna sloot Annelies de bij-
eenkomst.

Aad Goossens

NIEUWS EN ACTIVITEITEN

BIJEENKOMST CONTACTPERSONEN 2009
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Na de vorige uitgave van Nu en
Straks hebben de workshops een
vervolg gehad op 2, 14 en 30
maart. Vooral op zaterdag 14
maart is er flink gewerkt aan de
Missa Brevis van Mozart, die voor
1e Paasdag op het programma
staat. Sinds twee jaar zingen we
deze mis weer.
Voor sommige koorleden was het
een goede ervaring om nog eens
op deze mis te oefenen. Hoewel ze

het al meerdere malen in de kerk
hadden gezongen, ontdekten ze
toch allerlei noten die er niet in
thuishoorden. Ooit werden ze lid
van het koor en hadden zich deze
mis eigen gemaakt, net als allerlei
andere koorstukken. Voor hen
waren er geen aparte workshops.
Ook de oude koorleden hebben
profijt van de workshops, ze hoe-
ven het niet alleen te hebben van
de paar koorrepetities in de aan-
loop naar Pasen.

Zoals gezegd: er is op 14 maart
dus goed gewerkt. ’s Morgens eerst

koffie om 10.00 uur, en om 10.30
muzikaal aan de slag.
Tegen half één was iedereen toe
aan een broodje. Diana Verdon-
schot van het parochiebestuur
zorgde daarvoor.
Na een heerlijke lunch gingen we
om 13.00 uur verder. Eerst luiste-
ren naar een CD-opname. Dat
heeft het voordeel dat je het ge-
heel kan horen zodat je een to-
taalbeeld krijgt van het te zingen
muziekstuk. Na nog een thee-
pauze gingen we door met het
Halleluja van Haendel tot 15.15
uur.

WORKSHOPSKoormuziek

Op zondag 24 mei zal het eerste orgelconcert van
2009 in de Werenfriduskerk plaatsvinden. Organist
is Jan van der Leek.
Al sinds 1984 is hij de vaste bespeler van het instru-
ment in samenwerking met de koren. Voor die tijd
bespeelde hij ook al regelmatig het orgel in de We-
renfriduskerk. Om precies te zijn: sinds 1975. In dat
jaar begon hij aan de Muziekpedagogische Acade-
mie te Alkmaar aan de vooropleiding voor de mu-
ziekvakstudie, met als hoofdvak orgel. Zijn docent
was Hans van Nieuwkoop, bij wie hij in 1981 afstu-
deerde.
Op de vraag destijds aan pastor Janssen, om zo nu en
dan op het orgel te mogen studeren, werd welwil-
lend geantwoord.
Op maandag 19 maart 1984 kwam hij ook weer eens
studeren. De kerk was op maandag gesloten, dus
belde hij aan bij de pastorie.
Pastor Janssen deed open en vroeg hem even binnen
te komen. De organist, de heer P. Smeels, was al
enige tijd door ziekte niet meer in staat het orgel te
bespelen, dus werd gezocht naar een opvolger. Niet
lang daarna was er de aanstelling voor Jan van der
Leek.
Op zondag 24 mei speelt Jan van der Leek werk van
o.m. C. Ph. Em. Bach, Boellman, Andriessen en De
Klerk.
Ook zal de in 2007 uitgebrachte, en aan Hans van
Nieuwkoop opgedragen CD van ons orgel weer ver-
krijgbaar zijn voor € 15,_, excl. eventuele verzend-
kosten.
Het programmablad gaat vergezeld van een fraaie
folder waarin o.m. een uitgebreide beschrijving van
het orgel.

Het concert begint om 14.30 uur met een toegangs-
prijs van € 1,_ en na afloop is er een collecte bij de
uitgang.
De volgende concerten vinden plaats op 21 juni:
Koos Teekens en op 13 september: Petra Veenswijk.

Het Orgel
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NIEUWS VAN DE
EERSTE
COMMUNIE
WERKGROEP
We zijn al aardig op weg met de
communicanten in hun project-
boek. Met veel plezier zijn we al
een aantal keer samengekomen in
‘de Inzet’ om erin te werken.
In het projectboek komen verschil-
lende thema’s aan de orde: Ikmaak
tijd voor, Ik ben blij, Dank je wel,
Wil je me vergeven? En samen aan
tafel. Hele herkenbare thema’s
voor de kinderen en leuk om daar
eens samen bij stil te staan.

Bij het project horen ook een paar
uitstapjes; zo hebben de kinderen
samen met hun klas de molen be-
zocht. Waar wordt ons brood van
gemaakt? De gidsen hebben de
kinderen weer van alles over de

molen verteld en laten zien. En
wat is het indrukwekkend om
naast die grote spil te staan.
Vorige week zijn de kinderen naar
Leekerweide geweest. Het is voor
de kinderen heel verhelderend om
te zien hoe en waar geestelijk ge-
handicapte kinderen kunnen
wonen en later werken. De kinde-
ren keken ook nu weer hun ogen
uit en zijn vol verhalen thuisgeko-
men, vooral over de leuke speel-
tuin natuurlijk.

En niet te vergeten is Nel Bus in de
Inzet geweest om te vertellen over
Gambia. De kinderen krijgen hier-
voor nog een spaardoosje mee en
informatie van de stichting June;
www.june-gambia.nl.

Volgende week is alweer de laatste
bijeenkomst in de Inzet. De kinde-
ren gaan dan samen met Pastor

Suidgeest aan tafel. Pastor heeft er
al weer heel veel zin in.

En daarna is het zover, tijd voor
hun eerste Heilige Communie op
zondagochtend 19 april. Om 9.00
uur de Werenfridusschool en om
11.00 uur de Dijkwerkers en de
Schelp.
We hopen dat er heel veel mensen
komen kijken en luisteren naar dit
feestelijke gebeuren.
Voor nu wensen wij alle commu-
nicantjes en hun ouders nogmaals
heel veel plezier met de voorberei-
dingen.

Met vriendelijk groeten,

Werkgroep 1e Communieviering

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

JEUGD EN JONGERENHOEK

Beste mensen,

De werkgroep Vormen bestaat naast Pastor Suidgeest
uit ongeveer 8 ouders, die het project Vormen samen
met de leerkrachten uit de groepen 8 gestalte geven.
Hartstikke leuk om te doen, en het vergt geen in-
spanning gedurende het gehele jaar; het ‘piekmo-
ment’ zit in de periode tussen januari en april.

Wij zouden het ontzettend leuk vinden om belang-
stellende ouders te verwelkomen, aangezien er door
de jaren heen natuurlijk ouders de werkgroep verla-
ten en ‘Nieuwe oogst’ daarom altijd nodig is. Om
meteen een misverstand uit de weg te ruimen; als
ouder hoef je natuurlijk geen kind te hebben dat in
groep 8 zit of zal komen, want de ervaring leert dat
leden van de werkgroep ook voor of na die jaren deel
blijven uitmaken van het Vormproject.

Het mooie aan/in deze groep is, in praktische zin,
dat kinderen in deze leeftijd op het punt staan om
hun veilige thuishaven (in de vorm van de plaatse-
lijke lagere school) te verruilen voor die onbekende
grote school in Hoorn, Grootebroek, Medemblik of
waar dan ook. Voor sommigen een leuke en interes-
sante uitdaging, voor anderen iets waar ze best te-
genop kunnen zien; ook als ouders met alle 'gevaren'

die op de loer liggen, is het fijn om mee te werken
aan een mooie en solide groep jongeren, die zich
solidair met elkaar toont en tegen een stootje kan!

Vind jij het als ouder leuk, ommet een groep andere
enthousiaste ouders, bezig te zijn en je in te zetten
voor de kinderen in de leeftijd van pakweg 10 tot
12 jaar, dan horen we graag van je!

Namens de werkgroep,
Frank Ooteman,
0228-581176 of 06-46130077

OPROEP VAN DE WERKGROEP VORMEN
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40MM 2009
Hier een berichtje voor alle en-
thousiaste 40MMwandelaars.

Om te beginnen wordt hieronder
verteld wat de 40MM inhoudt.
Dit stuk is afkomstig van de web-
site van de 40MM.

40MM Wandeling
voor ontwikkeling

De stichting 40MM verdeelt de
sponsoropbrengst van de wandel-
tocht 2008 over 182 projecten in
de Derde Wereld. In totaal wordt
€ 235.000,_ uitgekeerd, dit bete-
kent dat ieder project die een aan-
vraag heeft gedaan € 1.250,_

ontvangt. Ondanks de vakantie-
periode in mei hebben toch ruim
1.700 wandelaars gelopen. Daar-
naast hebben ruim 12.000 wan-
delaars op 22 plaatsen in de
wereld gelopen. De groep van
zeven personen die naar Tanzania
was afgereisd, liep met nog 1.500
wandelaars. Dit was een bijzon-
dere ervaring voor hen. De VMBO
klassen van het Martinus College
in Grootebroek hebben in juni
een mooi bedrag van € 3.897,_ bij
elkaar gefietst.

Door de financiële ondersteuning
van de 40MM kunnen de vele
projecten nieuwe activiteiten
ontwikkelen of bestaande conti-
nueren. In Ghana wordt een
landbouwproject ondersteund, in

Congo en Roemenië worden
straatkinderen opgevangen, in
Burkina Faso en Nepal worden
schoolvoorzieningen getroffen en
in Indonesië wordt een zieken-
huis afgebouwd. Slechts enkele
voorbeelden van kleinschalige
initiatieven die direct ten goede
komen aan de lokale bevolking.
De 182 projecten die sponsor-
gelden van de 40MM ontvangen
worden allen ondersteund door
Nederlanders die in de Derde
Wereld werkzaam zijn of door de
lokale bevolking die de onder-
steuning van de projecten heeft
overgenomen.

Doelstelling

Het doel van de 40MM is contact
te leggen tussen de mensen hier
en daar. De wandeltocht is be-
doeld om mensen in beweging te
krijgen: ‘nadenken en doen’ en
mensen zelf actie te laten onder-
nemen. Meedoen betekent zelf
inschrijven, sponsors zoeken,
wandelen, sponsorgeld ophalen
en het geld overmaken. Hierdoor
wordt de 40MM niet van het be-
stuur of de werkgroep, maar van
alle deelnemers. Met het opge-
brachte geld worden kleinscha-
lige projecten in de Derde Wereld
gesponsord. Naast de financiële
steun wordt vooral ook de morele
steun zeer gewaardeerd wat tot

het jarenlange contact heeft ge-
leid.
De 36e 40MM dag wordt georga-
niseerd op zaterdag 23 mei 2009
(zaterdag na Hemelvaartsdag).

Om deel te nemen aan de spon-
sortocht is het de bedoeling dat er
voor minimaal 10 euro aan spon-
sorgeld wordt bijgedragen. Dit
om te voorkomen dat wandelaars
gratis, zonder sponsorgeld gaan
lopen, het blijft immers een spon-
sortocht!

Het inschrijf- en startformulier
met alle informatie is na Pasen
verkrijgbaar bij (bijna) alle Rabo-
banken in West-Friesland.
Ze zijn ook verkrijgbaar op de on-
derstaande adressen:

Onderdijk
M. Steltenpool Onderdijk 77
Zwaagdijk
J. Tieken, Zwaagdijk 39

Andijk
A. Stavenuiter, Dijkweg 412

Wervershoof
Anneke Breg, Talud 28
Jan Neefjes, Dorpsstraat 202
Rabobank kantoor Wervershoof

Anneke Breg
Talud 28
tel: 0228-582598

Op 25 en 26 april staan wij weer achter in de kerk met onze producten.
We hopen dat u onze artikelen weer wilt kopen voor het levensonder-
houd van de mensen in de Derde Wereld.
Ook staan wij misschien weer op de voorjaarsmarkt die wordt gehou-
den op 28 mei.

Namens het team van de Wereldwinkel
Hilda Neefjes

KERK EN SAMENLEVING
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Bangladesh is doorgaans alleen in
het nieuws bij de zoveelste over-
stroming. ‘Een permanente ramp’
noemen sommigen het land.
Overbevolking, een corrupte re-
gering en een bevolking die niet
in staat is de problemen zelf aan
te pakken.
De Bengalen zien voor zichzelf
een gouden toekomst omdat ze
wonen in een land waar twaalf
maanden per jaar aan landbouw
wordt gedaan. Een land waar drie
rijstoogsten per jaar mogelijk
zijn. Waar elk jaar dankzij over-
stromingen een vruchtbaar laagje
klei wordt afgezet. Een land met
zoveel vissen dat de netten soms
te zwaar zijn om op te hijsen.
Ze hebben het vaak moeilijk, dat
geven de Bengalen grif toe, maar
ze beschikken over een enorme
veerkracht. Na elke overstroming,
na elke slechte oogst, na elke be-
grafenis van een hongerdode
gaan ze weer aan de slag. Op-
nieuw beginnen. Hopen dat het
dit jaar beter gaat.
Bangladesh is vier keer zo groot
dan Nederland, maar heeft meer
dan negen keer zoveel inwoners:
150 miljoen. Bangladesh is een
dichtbevolkt land. Samen met
Nederland staat het in de top vijf
van dichtbevolkte landen. Van
Nederland zegt men al dat het zo
dichtbevolkt is: zo’n 487 mensen
per vierkante kilometer. In Ban-
gladesh is dat meer den twee keer
zoveel: 1120 mensen per km2.

KERK EN SAMENLEVING

Nederland of
Bangladesh te vol?

Bangladesh
Vastenaktie werkt samen met Caritas Bangladesh, de Chittagong
Hill Tracts, een gebied waar 12 inheemse bevolkingsgroepen
wonen. Voorheen trokken deze stammen als nomaden rond en ver-
bouwden hun gewassen steeds op verschillende locaties. Door de
enorme bevolkingsgroei in het gebied kunnen deze mensen niet
meer rondtrekken en blijven nu op een vaste plek in dit gebied.
Hun landbouwtechnieken zijn gericht op eenmalig gebruik van de
grond om vervolgens door te reizen. Door steeds dezelfde grond te
gebruiken raakt deze uitgeput en zijn de opbrengsten van hun
oogst ook steeds kleiner. Er zijn weinig scholen en de infrastruc-
tuur van het gebied is uiterst beperkt.

Caritas Bangladesh wil de kwali-
teit van de landbouw en het on-
derwijs verbeteren, door o.a.
trainingen te geven. Daarnaast
moet de gezondheidszorg verbe-
terd worden. Caritas Bangladesh
richt gezondheidsposten in waar
moeders terecht kunnen voor
verloskundige hulp en waar kin-
deren terecht kunnen voor ver-
loskundige hulp en waar
kinderen terecht kunnen voor
hun kinderinentingen. Caritas
Bangladesh heeft samen met Vas-
tenaktie meer ambitieuze plan-
nen om in de Chittagong Hill
Tracts een gemeenschap te creë-
ren waarin de waarden van vrij-
heid, gerechtigheid, vrede en
vergeving centraal staan.

Helpt u mee?

Vastenaktie bied bij dit project
een ruim assortiment aan mate-
rialen om uw campagne mee
aan te kleden. Daarnaast plaatsen
we allerlei extra informatie en
digitale materialen op PLAZA,
zodat u zelf ook uw eigenmateria-
len kunt maken.



Hoe kwam je op het idee om een web-
site te maken?
Ik kreeg vanuit het bisdom een
uitnodiging voor een parochie-
dag in Hilversum over communi-
catie. Dat heb ik doorgenomen en
ik had wel interesse in de opbouw
van websites en het maken van
een parochieblad.
Ik ben dus naar die parochiedag
geweest. Het werd daar allemaal
zeer enthousiast verteld. Veel pa-
rochies hebben al een website.
Zelfs ons AOW-jongerenkoor
heeft al een eigen website. Dat
was de reden dat ik tegen pastor
Suidgeest zei dat ik wel een web-
site wilde bouwen. Daar gaven hij
en het parochiebestuur ook toe-
stemming voor. Zodoende ben ik
er mee begonnen.
Dat betekent wel dat ik stop met
het lectorschap, dat is wel weer
een probleem. Er moeten nieuwe
mensen bijkomen voor avondwa-
ken en Woord en Communievie-
ringen. Dat is nog niet eenvoudig.
Ik heb het toch zo’n 26 jaar ge-
daan. Maar met mijn taak als kos-
ter, het opmaken en het drukken
van het parochieblad en dan nu
het opbouwen van een Website,
moest ik toch een keuze maken.

Kun je het woord ‘website’ vertalen
in het Nederlands voor onze oudere
lezers?
Website is een ‘wereld-wijd-web’,
waar iedereen in de hele wereld
kan lezen wat jij te vertellen hebt.
Dat kunnen ze digitaal doen, dus
met de computer. Door de ant-
woordpagina die in onze website
zit voor contact, kunnen mensen
dus ook wereldwijd contact met
ons opnemen. Ook Nu en Straks
is via de website te lezen. Als je

een kleinzoon hebt die bijvoor-
beeld door Australië zwerft, kan
hij dus evengoed het parochie-
blad lezen als hij dat leuk zou vin-
den. Of oud-Wervershovers die
ooit zijn geëmigreerd kunnen zo
ook verbonden blijven met de
thuiskerk. Het is dus niet beperkt
tot Wervershoof. Onze parochie
zal wel niet zo beroemd zijn in de
wereld, maar we zijn wel wereld-
wijd te zien. Waar je ook bent, je
kunt er op inloggen en zien wat
zich in onze parochie afspeelt. (Je
zet de computer aan thuis, of in
een internetcafé die je overal kunt
vinden en zoekt op internet:
www.sintwerenfridusparochie.nl
en je kunt alles bekijken) Dat is
natuurlijk ook leuk of belangrijk
voor mensen die op vakantie zijn

en willen weten wat er is gebeurd
in de parochie.

Welke rubrieken ben je van plan om
er in te zetten?
Ik probeer de gegevens uit het pa-
rochiegidsje er in te plaatsen, dan
komen zo’n beetje alle werkgroe-
pen aan de orde. Iedere werk-
groep kan dus z’n eigen item
kwijt op die website via mij. Of
via het parochiebestuur, het paro-
chiebestuur blijft natuurlijk ver-
antwoordelijk voor de inhoud
van de website. De website is
mede ontworpen door webcen-
tre.nl van Marcel Deen. Die doet
dat gratis voor de kerk. Dat was
een prachtig mooi aanbod waar
we gebruik van kunnen maken.
Als je dat wel moet bekostigen,
komt dat op 200 euro per jaar. En
nu kost het ons eigenlijk niets. Al-
leen op de websitenaam moet je
een abonnement nemen. Die
moeten we per jaar betalen. Per 1
april wil ik officieel de website
starten met het nieuwe liturgi-
sche rooster van de vieringen in
de kerk.

Hoe hou je zo’n website actueel?
Door iedere dag de wijzigingen
aan te passen die ik van de ver-
schillende werkgroepen in de pa-
rochie binnenkrijg. De weekend-
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IN GESPREK MET
WERKERS VAN WERENFRIED

De parochie is online en is dus te zien op internet! Moeten we daar
blij mee zijn? Wat is online? Wie is daar mee bezig? Is Binding of
Nu en Straks niet voldoende? Allemaal vragen die hier en daar de
kop opsteken. Tijd voor de redactie om dat eens uit zoeken. We gin-
gen in gesprek met Ton de Hoogt, die hierover het naadje van de
kous weet.

Waar je ook bent, via de website kan je zien wat zich in onze parochie afspeelt



vieringen houd ik vrijdags bij en
op maandag haal ik de oude er
weer uit. Als pastor Suidgeest
eventueel zijn pastorale gedachte
publiceert, per week een klein
woordje, die zet ik er dan ook in.
Dat hou ik per week bij. Iedere
groep die nieuws heeft moet dat
bij mij melden en doorgeven via
eenWord-document. Dat kunnen
we zo weer publiceren. In de toe-
komst wil ik het verbreden naar
andere mensen toe, zodat ze mij
kunnen gaan helpen om het bij te
houden. Als iedere groep een
eigen pagina kan vullen vanuit
hun eigen positie, dan blijf ik wel
als webmaster verantwoordelijk.
Ik controleer wat er in komt voor-
dat het de lucht in gaat. Ze kun-
nen wel direct op die website
komen maar zo gauw er een ver-
andering is dan pik ik dat op om
te controleren of de inhoud ook
past bij de gedachte van onze
kerk. Het moet geen troep worden
op die website.
Er zit ook een log in waarop men-
sen hun vragen en opmerkingen

over de inhoud kunnen melden,
dat kunnen ze terugmailen naar
ons. Ook als mensen eigen ideeën
hebben die ze in willen brengen,
kunnen ze dat doen.

Gaat de website het parochieblad
vervangen?
Dat is zeker niet de bedoeling. Het
parochieblad is een heel ander
item. Een parochieblad is om te
lezen en om te bewaren eventu-
eel. Uitgebreidere artikelen zijn
eigenlijk niet geschikt voor een
website. Dat lezen mensen niet
op een scherm. Ze lezen wel korte
stukken. Dat moet kort en krach-
tig zijn. In een parochieblad kan
je je verhaal beter tot uiting bren-
gen.
Stel, ik heb al een verslag binnen
van de bijeenkomst van de con-
tactpersonen, zou dat er dan al in
kunnen.
Alles wat actueel blijft, kan er in.
Het is dus een actueel item. Geen
staand item, je moet dat iedere
keer actueel houden. Als mensen
iedere keer oude artikelen zien

dan zoeken ze die pagina niet
meer op. Nieuwe artikelen komen
ook altijd bovenaan te staan.
Het parochieblad heeft het item
van één keer publiceren, dan staat
het vast. Bij de website is dat niet,
dat kan er volgende week weer af.
Dan ben je het kwijt.
De website geeft een direct over-
zicht op de liturgische agenda,
welke diensten er zijn, wie er
voorgaat. Het dient ook als extra
informatie als je de Binding of het
parochieblad kwijt bent. Je ziet
het hele programma voor je.

Komen de artikeltjes van pastor
Suidgeest die in Binding staan ook
op de website?
Ik weet niet wat pastor Suidgeest
daarmee wil. Hij beschouwt Bin-
ding en Nu en Straks toch als een
apart orgaan. Hij wil niet zoveel
persoonlijke dingen in de website
hebben. Zoals ‘In memoriam’, dat
wil hij niet op de website. Die blij-
ven in Nu en Straks. Pastor Suid-
geest moet er nog over nadenken,
hij wil wel iedere week een pasto-
rale gedachte voor de website
schrijven. Het wordt misschien
een uittreksel van zijn woordje in
Binding.
Je hebt door zo’n website direct
nieuws, je kan iets gelijk kenbaar
maken via de website.

Komt zijn preek er ook in, dat zou
leuk zijn voor mensen die door ziekte
of ouderdom niet naar de kerk kun-
nen?
De meeste website’s van de paro-
chies hebben dat wel, maar pastor
Suidgeest lijkt daar niet zoveel
voor te voelen. Ton zou dat best
wel willen plaatsen, niet van te-
voren natuurlijk, ze zouden dat
op de maandag na dat weekend
kunnen lezen. Maar helaas, nog
lang niet alle ouderen hebben een
computer. Kerkradio hebben we
ook niet.

Kan je ook zien of er gebruik ge-
maakt wordt van de website?
Jazeker, Ton heeft een item gekre-
gen van de server, hij laat enthou-
siast zien wat daar allemaal op
staat. Je kunt zien hoeveel men-
sen per dag de website bezoeken,
vandaag 5 bezoekers, maar dat
was Ton zelf want de website is
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De website: www.sintwerenfridusparochie.nl



nog niet in de lucht en Ton is er
natuurlijk alle dagen mee bezig
om het zo mooi en interessant
mogelijk te maken. In de afgelo-
pen 7 dagen al 95 keer. Hij krijgt
geen personen te zien, alleen de
aantallen. Je kunt ook zien als er
bezoekers uit het buitenland
komen kijken en naar welke pagi-
na’s het meest gekeken wordt.
Daardoor kan je ook besluiten om
een bepaalde pagina weg te halen
omdat ie niet bekeken wordt.

Kan je ook zien hoeveel uur je hier al
mee bezig bent? Dat zal enorm zijn.
Maar Juul, zijn vrouw, zegt dat ze
hem toch vaak genoeg ziet, want
hij werkt op de computer in de
huiskamer. Soms zegt ze wel eens
tegen hem: “Het is geen aangeno-
men werk hoor.”
“Als de site eenmaal is gestart, heb
ik er niet zoveel werk meer aan,”
belooft Ton. Dan ga ik weer wat
meer bewegen, wandelen bijvoor-
beeld, want dat schiet er een
beetje bij in door het maken van
de website.

Waarom doe je dit?
Ik vind het ontzettend leuk werk.
’t Heeft nog een beetje te maken
met mijn oude beroep, het typo-
grafische gedoe. Ik ben pagina’s
aan het opmaken. Dit is een mooi

contact, weliswaar op de achter-
grond, maar je bent toch met
contact bezig. Ik hoop ook reac-
ties te krijgen. Je bent iets aan het
opzetten wat voor onze kerk dus
nieuw is. Ik hoop het actueel te
kunnen houden en dat de men-
sen daaraan mee gaan werken.
Een website is een interactief ge-
beuren. Het moet van twee kan-
ten komen. Van degene die het
levert en degene die het leest. Ik

wil ook een fotomap maken. Als
mensen mooie foto’s van de kerk
hebben dan kan ik die ook plaat-
sen, dat is ook leuk. Of wat er ge-
beurt in onze parochie. Als er
foto’s zijn gemaakt van het feestje
van pastor Suidgeest dan zouden
die er al in kunnen, een leuk
begin omdat de website gelijk met
Nu en Straks uitkomt.
Ik weet ook van een parochie die
de misintenties via de website laat
doen en eventueel een opdracht
om een kaarsje aan te steken. Er
valt nog veel te ontwikkelen met
de website.
Het is een spannend gebeuren als
het eenmaal de lucht in gaat, en
hoe de mensen er over denken.
Dat kun je aan de getallen zien.
En mensen moeten een reactie
geven.
Ze moeten het ook wel weten,
vandaar dit interview. Maar in
Binding zal pastor Suidgeest er
ook wel melding van maken.

We danken Ton voor zijn verhaal en
het vele werk dat hij al heeft verricht
en we wensen hem veel succes toe
met de verdere opbouw van de web-
site. We hopen dat hij veel reacties
krijgt vanuit de verschillende werk-
groepen maar ook van parochianen
die iets leuks of interessants te vertel-
len hebben.

Riet Kuin-Ooijevaar
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In sommige parochies kan je via de website een kaarsje opsteken in de kerk

Ton werkt op de computer in de huiskamer. “ ’t Is geen aangenomen werk hoor,”

zegt Juul
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Op 31 januari 2009 is in het zie-
kenhuis in Hoorn overleden Aad
Imming, op de leeftijd van 62
jaar. Het was na een kort ziekbed
en inleveren van levenskracht.
Het was een eenvoudige kennis-
geving over zijn heengaan, de
stilte die er over zijn leven was ge-
komen. Daarachter herinnering
aan zijn levensweg die hij gegaan
is, herinnering binnen familie-
kring en voor goede vrienden en
bekenden. In Westwoud geboren
liggen zijn levensjaren in het
vertrouwde Westfriesland. Aad
leidde een teruggetrokken leven,
met wat hem boeide, zoals hij zijn
dagen invulling gaf, wat hij kon
ondernemen, wat hem tevreden
stelde. Het zal hem verdriet heb-
ben gedaan, betrekkelijk kort na
elkaar: het overlijden van eigen
familie, zijn ouders en twee broers,
de laatste jaren. Het is voor hem
extra stil geworden in verwerking
en afscheid. Die hem nastonden
en contact met hem hielden, ble-
ven met hem verbonden, ook in
zijn laatste levensfase. Op een
korte afscheidsbijeenkomst in het
Uitvaartcentrum in Wervershoof
op 4 februari was er herinnering
in woorden van vriendschap en
verbondenheid. De begrafenis was
daarna op het kerkhof alhier,
dichtbij zijn moeder en twee
broers. Hij moge rusten in vrede.

Op 5 februari 2009 is in Huize
Lindendael in Hoorn overleden
Catharina Maria Steltenpool-de
Boer, op de leeftijd van 75 jaar.

In Onderdijk is zij geboren op 6
november 1933. Zij was de jong-
ste uit een gezin van zes kinderen.
Zij leerde in de jonge jaren van
haar leven Jan Steltenpool ken-
nen in het Marktcafé in Medem-
blik. Hij kwam daar als vracht-
vaarder. Zij zelf, Tiny, vond het
werk dat zij deed in datzelfde
Marktcafé prachtig. Een begin-
nende relatie groeide uit naar
vaste verkering en een trouwda-
tum. Dat heuglijke feit was in het
jaar 1959 in Onderdijk.
Zij gingen wonen op de Simon
Koopmanstraat te Wervershoof.
Er kwam een gezin, de vreugde
van een gezin: Carine, Jan en
Simone. In latere jaren volgde er
een verhuizing naar de Olympia-
weg. En ook hier was er de wel-
kome invulling van hun leven,
vader en moeder samen. En in
hun leven was er de voortgang
van het leven van de kinderen,
met hún invulling van leven.
Er was ook een levensvoltooiing,
het overlijden van haar man, Jan
Steltenpool, in het jaar 1992. Het
gaf een hele verwerking in de
dagen tóen en in de verdere tijd.
Er is gelukkig ook vreugde ge-
weest: moeder werd oma, meer-
dere keren, een trotse en blije
oma, met haar belangstelling hoe
het ging: op school, thuis, in vrije
tijd, met verjaardagen en feestjes,
met alle plezier over en weer.
In haar levensavond was een op-
name in Huize Lindendael nodig
vanwege verzorging en opvang,
die zij niet kon missen. Goede
zorg en bezigheden, afwisseling
en bezoek, een wandeling en
eigen invulling, het is er allemaal
geweest. Op de grens van haar
leven was er dank om de beteke-
nis van haar leven. Toen kwam er
stilte over haar leven. Een dank-
bare herinnering werd onder
woorden gebracht in de gezongen
Uitvaartliturgie in de kerk, dat
was op 9 februari. Daarna was de
begrafenis op het kerkhof, in het
familiegraf bij haar man.

Op 7 februari 2009 is in het
Liornehuis in Hoorn overleden
Cornelia (Cora) van Kampen-
Keuskamp, op de leeftijd van 76
jaar.
Haar levensloop zegt, dat zij op
14 oktober 1932 in Rijswijk is ge-
boren en is opgegroeid bij haar
ouders en drie broers. Op latere
leeftijd is zij katholiek geworden.
Zij trouwde met Nico van Kam-
pen, onderwijzer in Wervershoof
op de lagere school. Het bete-
kende dat zij naar Westfriesland
kwam. In de eerste jaren woon-
den zij in een bovenwoning in de
Dorpsstraat. Later werd het een
woning aan de Raiffeisenlaan.
Nog weer later volgde er een ver-
huizing naar Andijk, met een
woning aan de Not. Steenpoorte-
straat. Tenslotte voor langere tijd
was er het wonen aan de Neuvel,
weer terug opWervershoof.
Het werd toen voor Cora en haar
man Nico een vertrouwde plek
van wonen, dichtbij het winkel-
centrum en een eigen invulling
van haar levensdagen. Lief en
leed hebben zij samen als echt-
paar met elkaar gedeeld in de
voortgang van vele jaren. Het
werd en het was voor Cora een
hele verwerking dat haar man
Nico in oktober van het jaar 2000
kwam te overlijden. Het was een
nieuwe situatie om zo goedmoge-
lijk mee om te gaan en in de ver-
dere jaren die er zouden volgen
een hele opgave. Het was een
troost dat zij intussen in Hannie
een geweldige thuishulp had ge-
kregen, praatpaal, toeverlaat, een
steun. Zij kon bij haar terecht. Er
was raad en daad, vol vertrouwen
en goede zorg. Het is heel welkom
geweest in de verdere tijd die er
volgde met wat zij meemaakte in
een terugval nu in haar eigen
leven, een infarct. Er volgde een
ziekenhuisopname van 7 weken;
daarna verzorging in verschil-
lende verpleeghuizen. Het laatste
halfjaar was er een opname in het
Liornehuis in Hoorn. Op 7 fe-
bruari kwam er stilte over haar
leven, voorgoed. In het Uitvaart-
centrum in Wervershoof was er

FAMILIEBERICHTEN

IN MEMORIAM
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op 11 februari een laatste samen-
zijn, met woorden ter nagedach-
tenis en dank. Daarna was de
begrafenis op het kerkhof, in het
familiegraf bij haar man.

Op 1maart 2009 is overleden Piet
Maas.
Het was in het Nicolaas Verpleeg-
huis in Lutjebroek waar hij was
opgenomen in de laatste fase van
zijn leven, met goede verzorging.
De aanvangswoorden van de cir-
culaire zeggen terecht: ‘Sterven
doe je niet ineens, maar af en toe
een beetje. En alle beetjes die je
stierf, ’t is vreemd maar die ver-
geet je. Het is je dikwijls zelf ont-
gaan, je zegt: ik ben wat moe.
Maar op ’n keer dan ben je aan je
laatste beetje toe’.
Uitgeest was zijn geboorteplaats.
Het was op 25 december 1929, de
bijzondere dag van Kerstmis. Als
zoon van een kruidenier, met vier
broers en een zus, wist Piet al
vroeg wat aanpakken betekende.
Zijn werkzame leven begon in de
bouw, als metselaar. Hij bouwde
door de jaren heen drie van zijn
eigen huizen, aantrekkelijk om
dat te doen, omdat het zo eigen
en dichtbij was. In latere tijd was
hij als hoofdopzichter nauw be-
trokken bij de nieuwbouw van
het Medisch Centrum in Alkmaar,
het MCA. Werkzaam zijn bij zo’n
belangrijk project, het laat zich
raden dat hij, zo af en toe, wel
eens voor zich gezien zal hebben
de betekenis van zo’n huis, den-
kend aan de mensen die in latere
jaren daar voor korte of langere
tijd zouden verblijven: voor op-
vang, operatie, behandeling, her-
stel, de kwetsbaarheid van het
leven ervaren.
In eigen, deze omgeving is hij
vele jaren actief geweest in de
plaatselijke politiek en in het ver-
enigingsleven, in verschillende
bestuursfuncties. Een man met
bravoure, hij hield ervan. Hij
heeft goede tijden gekend maar
ook mindere en moeilijke tijden.
De laatste maanden zijn zwaar ge-
weest. Er was een ziekenhuisop-
name voor behandeling en een
opname in het Nicolaas Verpleeg-

huis in Lutjebroek voor verzor-
ging en de hoop op herstel. Hij
was altijd zo gewend geweest om
zoveel mogelijk zelf te doen en
zelf te kunnen. Toen kwam er
stilte over zijn leven, voorgoed. In
de verdere dagen was er verwer-
king van dit heengaan en de Uit-
vaartliturgie op 6 maart in onze
kerk, met herinneringen en ver-
bondenheid samen. Daarna was
de crematie in Hoorn.

Op 2 maart 2009 is in het zieken-
huis in Hoorn overleden Jacobus
Koomen. Het was op de leeftijd-
van 81 jaar.
Er is herinnering aan een be-
minde vader en opa, getuige de
mooie woorden als aanvang van
de circulaire: ‘Je vader blijft je
vader, zo eigen en vertrouwd. Je
wilt hem niet graag missen omdat
je van hem houdt. Maar eens dan
komt de dag dat je hem moet
laten gaan. Je verstand zegt dat
het goed is maar in je ogen blinkt
een traan’.
Altijd hard gewerkt voor zijn
gezin op het land en bij de Water-
leiding, kwam er rond zijn 53ste
levensjaar een eind aan actieve ar-
beid vanwege een versleten arm.
Het ging echt niet meer, een hele
verandering. Bij de pakken neer-
zitten was er gelukkig niet bij.
Nieuwe invulling van de tijd werd
gevonden in het sjoelen, een aan-
trekkelijke hobby en bezigheid.
Meer dan 25 jaar heeft hij er ple-
zier aan mogen beleven, als lid
van ‘de Korenaar’. En met succes
want de prijzenkast thuis liet het
zien aan bekers en andere prijzen,
om trots op te zijn. VVW was ook
zijn favoriet en hij hield van tui-
nieren. Wandelen door de polders
rond Wervershoof was een ware
liefhebberij, genietend van de na-
tuur en van de stilte. Dat heeft hij
lang volgehouden.
Een paar mooie vakantiereizen
gingen richting Schotland en Ier-
land. Ook hier ging het om de na-
tuur, met mooie herinneringen
en praat erover.
Het overlijden van zijn echtge-
note in de zomer van 2006 was
een slag, een hele verwerking. Zij

was zijn toeverlaat en steun in het
leven.
Niet lang geleden volgde een ver-
huizing naar het Verzorgingshuis
St.Jozef, hier in Wervershoof. Het
was een hele verandering om
ermee om te gaan. Het was een
vertrouwde plek achterlaten en
in het onbekende een nieuwe
start maken. Gelukkig lukte het,
met goede contacten, afleiding
en nieuwe mogelijkheden. Onge-
merkt, maar soms ook wel zicht-
baar, was er een teruggang in
gezondheid, inleveren aan levens-
kracht, stille dagen en minder
veerkracht. Het gaf zorg. Een on-
verwachte opname in het zieken-
huis was nodig. Het was voor een
enkele dag. Er kwam stilte over
een bemind leven.
In Avondwake en Uitvaartliturgie
was er afscheid, met dankwoor-
den in herinnering, als typering
en herkenning. Op 7 maart was
de bijzetting in het familiegraf op
het kerkhof.

Op 10 maart 2009 is op 44-jarige
leeftijd thuis na een ernstige
ziekte overleden Evelien Vroegop-
Bakker.
‘Achter ons liggen zoveel onver-
getelijke jaren. Voor ons ligt de
leegte van de toekomst, die wij
met steun van allen die haar lief
waren proberen weer kleur te
geven’. Het zijn woorden uit de
circulaire, de verwerking van een
groot verlies, zo jong gestorven in
de kracht van haar levensjaren:
een geliefde echtgenote, een lieve
mama, beminde dochter en schoon-
dochter, zus, tante, vriendin, toe-
verlaat, buur, bekende. Zwaar is
het ziekbed geweest, sluimerend
aanwezig in het begin, met de
duur van enkele jaren, de laatste
weken en dagen als een donkere
schaduw.
Op jonge leeftijd was er en bloeide
er een gelukkige relatie met Ge-
orge, op weg naar de invulling
van een gelukkige levensweg
samen: studie, gezin, werk, spon-
tane contacten, zorg voor de
medemens, opgenomen in de ge-
meenschap vanWervershoof. Een
leeftijd met nog vele plannen,



veel te ondernemen, een actief
leven samen, gericht naar eigen
gezin en familie en naar vele an-
deren. Woorden schieten tekort
om de werkelijkheid van deze
dagen te begrijpen, een keerzijde,
stilte voorgoed. Het is vast willen
houden en los moeten laten. Her-
inneringen koesteren en bewaren.
Het is de worsteling met onze vra-
gen naar het: waarom? In de
kracht van levensjaren is er een
voortijdig levenseinde gekomen
in een bemind leven.
In de Sint Johannes de Doperkerk
te Grootebroek was op 15 maart
de afscheidsliturgie. Woorden van
herinnering en liefde klonken er,
verdriet en dankbaarheid samen,
en de kracht van verbondenheid.
Aansluitend was de graflegging,
haar laatste rustplaats op het
kerkhof bij de kerk, waar ook haar
vader is begraven. Wenslampion-
nen dansten naar boven, naar de
hemel, als een groet, voorbij de
horizon.

Sacha Simon Maria,
Mees Johannes Maria,
Nika Gerardus Maria,
kinderen van
Natascha Steltenpool en Jasper
Tromp.

Brigitte Catharina Maria (Britt),
dochter van
Sander en Inge Steltenpool-
Keeman.

Hartelijke gelukwensen aan kinderen
en ouders, op weg naar gelukkige le-
vensjaren, een blije jeugd, een blij-
vende verwondering.

HUWELIJKSJUBILEUM

60 jaar: M.Meester en
C.Meester-Schouten.

Een hartelijk proficiat aan ons
bruidspaar, een bijzonder jubileum,
om dankbaar bij stil te staan in her-
innering aan een lange levensweg
samen. Nogmaals van harte!

GEDOOPT

Joris droomt dat hij een dikke rups is.
Hij zit op een blad, en eet, en eet.
Daar komt een mooie vlinder
aanfladderen: Meike!
Kon hij maar bij haar komen,
en met haar spelen.
Ze gaat op de bloem van Joris zitten.
Maar ze ziet Joris niet.
Er komt nog een vlinder aan: Anneleen!
Joris kruipt weg, en van verlegenheid
begint hij zich in te spinnen.
Hij maakt een donker hoekje voor
zichzelf.
Maar hij kan nog wel van alles horen.
‘Waar is Joris?’, vraagt Meike aan
Anneleen. Joris krijgt de kriebels.

Meike vraagt naar hèm! Hij groeit van
trots.
Hij houdt het bijna niet meer uit in zijn
nauwe cocon.
Zijn huisje breekt open. Joris kruipt naar
buiten.
Daar zit Meike, mooie vlinder Meike.
Ze lacht naar hem.
Maar Joris is zelf ook een vlinder
geworden. Hij zweeft naar Meike toe,
en…

‘Joris, Joris, word eens wakker!’
Joris kruipt dieper onder de dekens.
Hij wil niet wakker worden. Hij wil Meike
een vlinderkusje gaan geven.
Maar moeder trekt de gordijnen open.
Joris is uit zijn humeur.
Het was net zo’n heerlijke droom.

VOORDEKINDEREN

Joris is een rups
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